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 ةزيمأو ماكل ثيكَم
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  Class dileهنوصغ

 ْماَلَسْلأ ِهْيَلَع ماق اذإ عي pis «lll ُء يطب

 : ىلإ
 ةريصتلأ Huds ىلع Ala ays َمَجَه ْنَم

 ٍنيِقَيلأ َعوُر اوُرَشاَبَو
gncام |  Filَنوُقَرْتُمْلآ & 52  

 َنوُلِهاَجلآ Dey شَحْوَتْسأ اقب اوُسِنَأَو
 (lB) ٌلحمْلاب َُقَلعُم {Galas ٍناَدبأب يذلا اوُبِحَصَو

Ll;َموَي السلا مهيَلَع  ْمُهتَعاَفَش  Sill Ih 
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Sal 9 Sd 

 نأ« هعبطل ةفريشملا مق ىف ةيمالسإلا تاساردلل ري دغلا زكرم ىلإ باتكلا اذه مق انأو ينسي

patةحامس هلامعأ لع ماعلا فرشملا اميسال كرابملاز كرملا اذه ةرسألريدقتلاو ركشلا ديزمب  
 ذاتسألا نيملسملاو مالسإلا ةجح ةحامس زكرملا ريدمو » هللا هظفح يمشاهلا دومحم ديسلا هللا ةيآ

 لواح يتلا رداصملا رئاس ريفوت عم « هب عورشلا لبق ثحبلا ةركف امهينيتل ؛ ةيطعلا دلاخ خيشلا

La gilيتلاب اهبلع درلاو « اهتشقانمل « نيملسملا ةوخإلا نيب ةقرفلا كبو « يمالسإلاو فصلار يكعت  
 . باتكلا اذه ثوحب جاضنإ يف تمهسأ يتلا ةميقلا تاظحالملا ءادبإ عم « نسحأ يه

shesيف نيلماعلا ةوخإلا دوهجل يري دقتو يركش صلاخ ةملكلا هذه يف لسا نأ ًاضيأ  

 قيقدت يف لصاوتم فعاضم دهج نم هولذب امل« تاعوبطم نم ريدغلا زكرم هردصي ام ةعابط

 . قينألا لكشلاو ةبيشقلا LAN ذهب هجارخإ و  ةينفلا هسراهف ميظنتو « هلمكأب باتكلا اذه ىوتحم
 م

 : نم لكل ليمجلاب فارتعالا تايآئ مسأ يركش يدي نيب pil ار يخأو

 ةسسؤم ديمع يناتسرهشلا داوج ديسلا قفحملا ةمالعلا نيملسملاو مالسإلا Litem ةحامس-١

 ةميقلار داصملا نم « ةرماعلا هتسسؤم ةبتكم نم هتدفتسا امل ثارتلا ءايحإل ا تيبلا لآ

 . ةطوطخملاو ةعوبطملا

 ناك يذلا « يناسارسخلا يلع ديسلا ققحملا ةمالعلا نيملسملاو مالسإلا ةجح ةحامس-١

 . ىتمدخب هلعجو اهضعب ريوصت عم « يل ةردانلا بتكلا ر يفوت ىلع ًاصيرح

 « عجارمو رداصم نم هتجتحا امب ينتدمأ يتلا ةفزتشملا مق يف ةماعلا تابتكملا رسأع يمج-

 ريسيت يف nal مه دهجل B$ يفجنلا يشعرملا ديسلا ىمظعلا هللا ةيآة بتكم ةرسأ اميتسال

 . عجارمو رداصم نم ثحابلا dm اتحی ام

 مهققوي نأو « نيملسملاو مالسإلا ةمدخ يف مهصالخإ ىلع عيمجلا بيثي GE هلا لأسأ

 . حالصلاو ريخلا هيف امل مهاطخ دّدسيو

 . بيجملا عيمسلا وهو « لوؤسم ريخ هنإ
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 نيرهاطلا هلآو دمحم نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو Dally نيملاعلا 25 هلل دمحلا

 عمس دبع هجو هلل رن » : عادولا ةّجح موي هلوق GG هللا لوسر نع يور

 ٌبّرو ,هيقف ريغ هقف لماح برف peony مل نم yal مث ؛ اهظفحو اهاعوف ىتلاقم

 . «هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح

 ًادوهج alga هيف لذب يذلا (يفاكلا نع عافد) : باتك زيزعلا انئراق كيدي نيب

 Bod يملعلا ليصأتلا جهنم ًادمتعم git ركشُت ol ةّيرح « ةينضم ةّيملع
 ةياورلاو ثيدحلا عجارم نم هرابتعاب يفاكلا باتك يف درو ام نيب ةنّراقملا ةساردلاو
 بتك oll يف تاياورو ثيداحأ نم درو ام نيبو « ةيمامإلا ةعيشلا ءالع ئىدل
 عافدلل ًاقلطنم جهنملا اذه نوكيل ؛ ئرخألا ةيمالسالا بهاذملا ىدل هقفلاو ثيدحلا

 . مخضلا يئاورلا عماجلا اذه لوح راثملا رابغلا ديدبتو « يفاكلا نع
te,يدي نيب يتلا هتغيصب اذه روكشملا يملعلا هدهج جارخإ ىلع فّلؤملا دعاس  

 ةداهش ىلع لصح دق ABU ناك دقف JL اذه يف ةّيملعلا هتقباس وه ءارقلا

 ينيلكلا خيشلا) : اهامس يفاكلا ىف ةسارد (ةلاسر) دادعإب ةفوكلا ةعماج نم زيتسجاملا

 ١ . (عورفلا - يناكلا هباتكو يدادغبلا

 يبأ خيشلا هَّلْول وه باتكلا اذه يف ةساردلا هلوح تراد يذلا يفاكلا باتكو

 نوفدملاو (ه ۳۲۹ ) ةنس Goll يزارلا ينيلكلا قاحسإ نب بوقعي نب دمحم رفعج

 . دادغبب



 لهأ dl قرط نم يور ام colt يتلا ىربكلا ثيدحلا عماجم دحأ ربتعي يفاكلاو

 نع ديزي ام مخضلا عماجلا اذه ئوح دقف Lal الإ مهلإ ةلصّنم ديناسأب 8+ تيبلا

(ere)فّلؤلا اهمّظَت دق ثيدح  Geyاهتاعوضوم بسح , glلك توح  

 .اهتنّيبو ةرّهطملا (BOI اهنع تثدحت يتلا تالاجلا

 قيلعتلاو هحرشو يفاكلا قيقحتل ةقالمع دوهج لذبب ءالعلا نيطاسأ ماق دقو

 حورشلا نم ديدعلاب ةّيملعلا ةبتكملا ظفتحتو .هديئاسأ ةساردو هدقنو هيلع

 . يفاكلا صن لوح ةرئادلا تاقيلعتلاو تاقيقحتلاو

 وه ةيمامإلا ةعيشلا ةسردم يف نييلوصألا ءابلعلاو ءاهقفلا ةيرظن هيلع يذلاو
 قيقحتلا ىلإ جاتحت ثيدحلا بتك تاياور نم اهريغك ىفاكلا تاياور SL ناهالا

 خيشلا هعماج ةقاثو مغر هيف ءاج ام YS ةحصب ميلستلا عصي الو « قيقدتلاو
 . عيتتلاو قيقحتلا يف ةقاشلا ةّيملعلا دوهجلا هلذبو ah ينيلكلا

Ul,ىلإ نوفصنملا ءاملعلا اهب رظني يقل ةيعوضوملا ةّيملعلا ةرظنلا هذه بناج  

 خيشلا ىلع نيضرفملا ضعب ,Yt هيوشتو ASAT ةلمح كانه !GB. GIS باتك

GNIيفاكلا هباتكو  . 

 ىلع ٌدرلل ئّدصتي هرشنب (ريدغلا زكرم) موقي يذلا (يفاكلا نع عافد) باتكو
 نوسّركملاو ,ركعلا ءاملاب نودّيصتما امشي يتلا ةيملعلا ريغ تاراثإلاو تاهبشلا مهأ

 , ةيئانبلا Ll ةيركفلا اهدعاوقب ةحاطالاو ةيمالسإلا ;wl ةدحو تيتشتل مهدهج

 ASS ديحوتو , ةقيقحلاب فيرعتلا يف ةلاعف ةمهاسم ةساردلا هذه نوكت نأ نيجار

 . لمشلا ولو

 عيمس ail حالصلاو ريخلا هيف ام ىلإ عيمجلا يديأب ذخأي نأ ريدقلا ىلوملا نيلئاس

 . بيج

 ةيمالسألا تاساردلل ريدغلا زص رم
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 ىلعو ؛نيلسرملاو ءايبنألا لضفأ دمحم GB ىلع مالسلاو ةالصلاو .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ىلع ةمحرلاو col موي ىلإ ناسحإب مهعبتا نمو ؛ نيصلخملا هبحصو . نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ

 ..دعبو .نيقتملا نم اوناكو ايندلا ةايحلا ضرع مهيعسب اوغتبي مل نيذلا مالسإلا SAE حاورأ

 ةرورض كلذ اوّدعو «ريرقت وأ لعف وأ لوق نم ةّيوبنلا EAU ةيّجح ىلع نوملسملا عمجأ
 al“ اذهو « مالسإلا نع جرخ دقف ةرورضلاب تبث ام ركنأ نم نإو « نيدلا اذه تاروردض نم

 دجن ذإ ,فيرشلا ثيدحلا وهو ميركلا نآرقلا دعب يناثلا مهروتسدب ًاغلاب ًاماةها مالسإلا ءاملع

 ةفرعم اهتياغ ئرخأ مولع اهب تلصتا يتلا هبتكو همالعأ نيملسملا بهاذم نم بهذم لكيف هل

 ثيدحلا ةمدخ يف هدهجو هطاشن مهنم IS ناك دقلو .هريغ نع هزييقو تباثلا حيحصلا

 ىلإ لوصولا يف لثمألا جهملا نم هاري ام بهذم JS رايتخا عم ؛هنيودتو هعمجو فيرشلا
 تلواح يتلا ةينآرقلا pall رابتعالا رظنب نيذخآ le pt هب دعتلا نكي يذلا ثيدحلا ةفرعم

 .اهعم لماعتلا ةيفيكو رابخألا يتلت يف حيحصلا gpl مسر

 {ATG : ىلاعت هلوق يف امك . نيقداصلا ىلإ بّقتلاو ٠ قدصلا ىلع تا ثم كلذ نم

GAZ 5 Gall &هب  és i7 # : ىلاعت هلوق هنمو ."9/9 :رمزلا 6 َنوقّتحلا 7  
” ste 

 . :٠۱۹/۹ ةبوتلا * َنيِقِداَّصلا 4 اوُنوُكَو هلآ اونا اوُنَمآ ا ا

 هللا تايآب نونمؤي ال نيذلا نم الإ ردصي ال هّنأو بذكلا ةعاشب نايب كلذ لباقم ينو

 NON :لحنلا COs BY َنيَِّلا CB Be GID : ميركلا هلوق يف امك لاعت

 gil Gy :لاعت هلوق يف امك قسافلا ربخ نم تّتثتلا ةرورض ميركلا نآرقلا نب امك

 ام ىَلَع اوُحِبْصَنَف Tyee ًاَمْوَف teal) نأ sees تب ٌقِساَف ْمُكَءاَج نإ اوُنَمآ َنيِذَلآ

Post 

 ےک

1 



 يفاكلا لما 15

  sche:تارجحلا * َنيِِداَن 1⁄4۹.

 « ْمْلِع هب كَل سل ام فقل الو ل : لجو رع هلوقب ملعلا ريغ عابتا نع Ube ئبن امك
 امك درجملا ّنظلا ىلع داتعالا مدعو ةيضق ّلك يف تّبثتلا بوجو ينعي اذهو VY :ءارسإلا

 YNMOY :مجنلا 4 اعيش Gall Ge GY GWT َّنِإَو ط ule هلوق يف

 يذلا «رانلا نم هدعقم أوبتيلف Lactate Go IS نم » GENE هلوق كلذ ىلإ انفضأ اذإف

 ىلإ ًاعم ةعيشلاو MLA لهأ ءالع يعس انل حضّتا «هرتاوتب ليق ue « نيثّدحما عيمج هاور

 هدهجو هملع هيلإ يدؤي ام بسحب ّلك aM لوسرلا ثيداحأ نم هبراق ام وأ عقاولا ليصحت
ows : 

 سوفنلا ثبع صيخشت يف مهبهاذم شب مالسإلا ءالع رود ىلع فقي نم JT كش الو

 نم قلطني نأو EY ,هنيودت نم ىبلسلا فقوملل ةّيمتح ةجيتنك فيرشلا ثيدحلا يف ةضيرملا

 نع ًاديعب هنوري ام لع اودمتعا دق نيملسملا بهاذم نم بهذم ّلك باطقأ Sl داقتعالا
 حيحصتلاو قيثوتلا يف مهريغ عم مهفالتخا Ul ءًانتمو ًادنس لوبقلاب ًاريدجو «بذكلا

 قلاو .هتياردو ثيدحلا ةياور يف جهانملا ددعتو ةيملعلا ينابملا فالتخال وه Ul . فيعضتلاو

 ءاهتنانم ودبي اک قحلاليصحتل عسي !SUS عم دحاولا بهذملا بابرأ تح اهنم ملسي ال
 .دحاو ردصم لإ EG مهقرط

 ةكرح مادعنا وه فيرشلا ثيدحلا نيودت خيرات يف نيثحابلا عيمج دنع ًايخيرات تباثلا نمو
 RAN لهأ نم هترذب سرغ نم لوأ Shy ؛هنع رظحلا عفر لبق ةّنّسلا لهأ دنع ثيدحلا نيودت

 مث ,نامزلا نم نرق رورم دعب هنع رظحلا عفرب رمأ يذلا (ه1١٠/ت) زيزعلا دبع نب رمع وه
 اهلكأتتآو اهرامث تجّضن قم نآلا ىلإملعُي ال نكلو ,تعنيأ مث La a ةرذبلا هذه تف
 ؟امههريغ وأ (ه ١١٠/ت)جيرج نب كلملا دبع وأ (ه 1١؟4/ت) يرهزلا دي ىلع له « طبضلاب
 !ةفلتخم ةريثك لاوقأ ىلع

 تاقاط payed تزربو ًالئاه ًاعاسّنا ةّنَسلا لهأ دنع نيودتلا ةكرح دعب اهف تعستا معن
 دنسمو .(ه ۷۹٠/ٿ) سنأ نب كلام أطوم نم رهظي امك .هليودتو ثيدحلا عمج يف ةقالمع

 ملسم حيحصو ء(ه (YOU يراخبلل حيحصلا عماجلاو a) ؟١1/ت) لبنح نب دمحأ

(a PVE)نأسو .(ه ۲۷۳/ت )ةجام نبا نسو  gh(ه ۲۷۵/ت) يناتسجسلا دواد . 



(PPV A/C) ةيزخ نبأ حيحصو (APF / Cs) يئاسنلا ىتجمو (ه۲۷۹/ ت ) يذمرتلا is 

 حيحصو  gl.اهريغو .(ه 817/ت) ةناوع

 راصمألا عيمج هظفحو هقدصب اوقثو نمم ثيدحلا عمج لجأ نم ءالؤه فاط دقلو

 ايف مهمالعأ بتك مث ,ةئيعم ًاطورش اهنيودتو ةياورلا لوبق يف مهضعب طرتشاو . ةيمالسإلا

 .هريغ نع ةقثلا زييف ؛ لاجرلا ملعو , ثيدحلا ةيارد يف Las ًابتك دعب

af BAN لهأ دنع فيرشلا ثيدحلا ناك دقف ,ثيدحلا نيودت نع رظحلا عفر لبق Ul 
 قاطن ىلعو ظاّنحلا لبق نم ًاهافش  Gtجّرحتل  Laةياور نم نيعباتلاو ةباحصلا نم

 تح هتياورو ثيدحلا نيودت ىلع ضورفملا رظحلاب ًامازتلا «كلذل مهضعب ةيهاركو , ثيدحلا
EG ينلا نع LUT كلذ يف مهضعب ئور 

talثيدحلا نيودت ىلع ضورفملا رظحلا نم ًاحيردص مهفقوم ناك دقف ةيمامإلا ةعيشلا . 

 , هضقت ىلإ اوعراسو da gill Kal» هومواقو هب مهسفنأ اومزلي ds GY ًاضفر هوضفر ثيح

 ؛ يَ لع مامإلل ةفيحصلا باتك نم رهظي اك ًاضيأ هلبقو رظحلا ةدم ةليط ثيدحلا اونؤدف
 , هفيسب هقّلعي ناكو « تايدلا يف ناك» :؟1/4 ص ةعيشلا سيسأت يف ردصلا نسح ديسلا لاق

 نم FL بابو ball» ةباتك باب يف ؛هنع هحيحص يف يراخبلا یور دقو «ةخسن هنم يدنعو

 .« هيلاوم نم أبت

 صلخ نم وهو SME هللا لوسر Uy عفار يبأ ةعيشلا نم ثيدحلا عمج نم لئاوأ نمو

 ماكحألاو RAI باتك هل ,ةفوكلاب هلام تيب بحاص ناكو BL نينمؤملا ريمأ باحصأ

 ش .اياضقلاو

 باتك فّنص يرافغلا رذ وبأو ,قيلئاجلا ثيدح باتك BE يسرافلا نالس فص امك

 ثرحلاو « عفار يبأ نب هللا ديبعو . ةتابن نب غبصألا : مهنم ًاضيأ ًابتك مهريغ فّنص امك, ةبطخلا

 هللا ديبعو . راقلا ميمو » عفار يبأ نب des . سبق نب لسو . عيمس نب ةعيبرو هللا دبع نبا

 يلع نيئمؤملا ريمأ اورصاع دق مهلك ءالؤهو .ةّرم نب ىلعيو . ىلجبلا سيق نب دمحمو . رحلا نبا

 ثيدحلل نينؤدملا نم ةيناثلا ةقبطلا رود ءاج مث LNT ةقبطلا نم مهو BL بلاط يبأ نبا
 دايز مهرخآو ؛(ه50/ت) BEE نيدباعلا نیز نيسحلا نب Ue مامإلا مهَوَأ ناكو . فيرشلا

 .(ه١16١/ت) رذنملا نبا



 هلأ هنع ليق يذلا )20+( ةنس ىوتملا جيرج نبا اهمالعأ pole دقف ةثلاثلا ةقبطلا امأ

 .(ه١؟5/ت) يرهزلا باهش نبا سيلو ALAN لهأ دنع ثيدحلا عمج نم لؤأ

 شن ايف ,مهبارعضأو (ه ١۵٠/ت) ملسم نب دمحمو ,(ه ١160/ت) نيعأ نب ةرارز مهنم

 بتك اوسرهف نيذلا مالعألا نم كلذ ركذ نمو ةقبط JS بتك نايب عم ةعيشلا سيسأت يف هيلع
 . ةيمامإلا ةعيشلا دنع ثيدحلا

 يف تكرتشا مخض OLY تقبش دق ثيدحلا يف ىربكلا ةيعيشلا عيماجملا GU ةلمجلابو

 دهع نم Hal مهنع اوورو BEL EY اوبحص نم ةيمامإلا ءاملع ةريخ نم ةرّيخ ةبخن هئانب

 ديزي ام ءاهلعلا ءالؤه فلآ ثيح BEL يركسعلا نسحلا مامإلا دهعب ٌءاهتناو نيئمؤملا ريمأ

 يفو « لئاسولا دئاوف نم ةعبارلا ةدئافلا يف يلماعلا ٌرحلا هطبض اف باتك ةئاتسو فالآ ةتس ىلع

LLددعو . ةاورلا نم فلؤملا ىس ثيح ددعلا اذه ديؤي ام ركذ ردصلا نسح ديسلل ةياردلا  

 سيسأت يف هيلع ضن امك ءازجألاو ,ديناسملاو عيماجماو .بتكلاو .لوصألا نم فلآ ام
 ًازييق ةثاعبرألا لوصألاب تيس باتك ةئاعبرأ بتكلا هذه نم رهتشا دقو ؛!88 ص ةعيشلا
 هذه ضعب ىلع ۲۷۵-۲۷۸ ص تسرهفلا يف ميدنلا نبا صن دقو ؛بتكلا نم اهريغ نع اه

 .لئاوألا ةعيشلا ءاملع نم ًافتصم نيسم نم رثكأل هنايب دنع كلذو لوصألا

 , ةيمامإلا ةعيشلا دنع ثيدحلا auld قيقحلا ئوتحما لكشت لوصألا هذه تحبصأ دقلو
 بتكب هتاور ةساردو cay sa دعب ثيدحلا ةيقنت يف ًابظع ًاطاشن aI لهأل ناك اكو

 ءاملع كلذكف .هداهتجاو هيأر بسحب IS نيعاّضولاو نيباذكلل مهصيخشت عم .لاجرلا
 ثيح .هعمجو ثيدحلا نيودت نم ةياغلا قيقحت يف دهجلا ىصقأ اولذب نيذلا ةيمامإلا ةعيشلا
 عرصتلا مهفكي مل ذإ .ةغلابملا Sal هيف نوغلابيو لب .رمألا اذه يف ةياغلل نودّدشتي اوحار
 نسمو مهنم ريذحتلاو داهشألا سوؤر ىلع مهنم ؤّربتلاو DU نعلو IS بذكب

 ناك ثيح .كاذنآ ةعيشلا BAL مق ةنيدم يف اس ال كلذ نم دعبأ ىلإ اوبهذ لب .مهتاياور

 Le yg AU y مدعو هّولغو هبذك تبثي نم IS مهرايد نم نوجرخُي مهرابكو نييمقلا خويش

 دقلو . يشكلا تاياور نم ريثك يف رهظي امك النجم ةفألا يف نيلاغملا لايتغال ططخلا مهضعب رد

 درج  قلغلاب مهنا نم مهدلب نم نوجرخُي اوناك pel ةاورلا زيي يف ديدشلا مهصرح نم غلب
 دلاخ نب دمحم نب دمحأ خيشلا عم لصح امك . سكعلا توبث دعب الإ هدلب ىلإ داعي الو ماتا



dulدنحأ خيشلا وهو اهسيئر مق نع هجرخأ دقف , تاقثلا ءالجألا ينيلكلا خياشم نم وهو  

 ! ولغلاب يقربلا ماهّتا درج , ىمقلا يرعشألا ىسيع نب دمحم نبا

 وأ 504 ةنس) يقربلا تام امل هلأ تح (cad رذتعاو مق ىلإ هداعأ , سكعلا هل تبث نيحو

 ءأرساح ايفاح هتزانج فلخ tll يرعشألا ئسيع نب دمحم نب دمحأ خيشلا ىثم (ه ٠

 . هيف هفذق امم هسفن یرایل

LSثيح .ركبم تقوب لاجرلا بتك فينصت ىلإ ةعيشلا ءاملع نم مهريغو نويّمقلا ىعس  
 رصع ءابتنا دعب داهتجالا ةكرح عاسّناو ومن دعب ايس ال ملعلا اذه ىلإ مهتجاح حوضوب اوكردأ

 دعاوق ةباثب يه يتلا  ثيداحألا قيبطت يف ًارصحنم Bb LEY روصع يف ناك ذإ , ضنلا

 ام» :لوقي BE هللا دبع ابأ تعم : لاق عطقألا دلاخ نب نابلس gad ؛ اهدراوم لع - ةماع
 دمحمو «ىدارملا ثيل ريصب gly ءةرارز الإ ال ىبأ ثيداحأو انركذ ايحأ ًادحأ دجأ

 ءالؤه ءاذه طبنتسي دحأ ناك ام ءالؤه الولو  ىلجعلا ةيواعم نب ديربو «ملسم نبا
bleىبأ ءانمأو « نيدلا  BBايندلا ىف انيلإ نوقباسلا مهو «همارحو هللا لالح ىلع  

 .۲۱۹/۲۶۸ ١: يشكلا لاجر «ةرخآلا ىف انيلإ نوقباسلاو

 لاجب يف ميركلا نآرقلاب ءافتكالا ىلع هيقفلا ةردق مدعو . ةرتاوتملا رابخألا ald رظنلابو
 دنع ثيدحلا بتك عيمجل ماعلا ئوتحملا Juss داحآلا رابخأ نوكو . ةيهقفلا ماكحألا طابنتسا

 مولعملا نمو , طابنتسالا لاحم يف رابخألا كلت داتعا نم UY ناك , مهريغو ةيمامإلا ةعيشلا
 LAH ىلإ ةّيدؤملا ةربتعملا قرطلا نم ناك هتحص ىلع دهشي اب نرتقا اذإ دحاولا ربخ ّنأ

 .ًادنس فيعضلاك Rest وه سيل ام امف ذإ LAL هذه داحآلا رابخأ لك سيل نكلو . ةرّهطملا

 ةجاح ترهظ انه نمو «لاجرلا phe قيرط نم الإ متت ال كلذ ةفرعمو  نئارقلا نع دّرجملاو
 دق ةيمامإلا ةعيشلا Sly ًاصوصخ .رابخألا كلتل نيلقانلا ةاورلا لاوحأ ةفرعم ىلإ ءاهقفلا

 ةاورلا زييق يف قباسلا هيقفلا هيلإ لضوت ام ّنأ ىنعي اذهو ,داهتجالا باب قلغ paw تمزتلا

 ام ةعيشلا رظن يف ًابيقف هيقفلا نوكي YL هعم لوقلا نكمي اب . قحاللا هيقفلا ىلع Rat سيل
 .ليوطلا عّيشتلا خيرات يف ةيمامإلا ةعيشلا ءاهقف رثكأ امو لاجرلا ple يف ًاعّلضتم نكي م

 دقف ,رضاحلا رصعلا ىلإ تّدتما مث ينيلكلا رصع تقبس دق ملعلا اذهب ةيانعلا Bf ىلع

ikeاضرلا مامإلا رصع كردأ نمم وهو لاجرلا يف ًاباتك لاّضف نب نسحلا نب لع  REامك  



 يقاکلا نه عاق ۲۰

 نب دواد نب دمحأ نب دمحم خيشلا مههميقفو هتقو يف نييّمقلا ريبكو , مهملاعو ةعيشلا خيش فّنص

Ueنب هللا دبع دمحم وبأ فّنصو ؛نيمومذملاو نيحودمملا باتك  aSنب  ATيبرعلا ينانكلا  

atهفصم يفوت ثيح . مالسإلا يف فّنص يلاجر باتك قبسأ وهو ؛ لاجرلا ينيك  

 لاجرلا يف DUS (ه ؟74/ت) قربللو .ًاروهشم ةقث ًاهبقف هل هفّلؤم ناكو (ه ۲۱۹) ةنس

 (ه ۳۲۰/ت) يشايعلا فّنص اک . لاجرلا يف باتك- يفاكلا فّنصم - ينيلكلا خيشللو ءًاضيأ

 ةعيشلا بتك سراهف الع تّضن يتلا ئرخألا بتكلا نم كلذ ريغ ىلإ ,رابخألا رايعم باتك

 . ةيمامإلا

 يف لاقف لاجرلا ملعب ةعيشلا ءاملع ماههاب حّرصي (ه 16/0( ( يسوطلا خيشلا دج اذهو

sheءايحإل م تيبلا لآ ةسسؤم ةطوطخم ,1/07 ةقرو -١: لوصألا  DIM1018 مقرب / 

 13 ll gail يثعرملا ديسلا ىمظعلا هللا ةيآ ةبتكم ةخسن نع ةرّوصم نيف فلا

 ةفئاطلا اندجو اّنِإ» :هضن ام  يدرجوربلا ديسلا ىمظعلا هللا'ةيآ ءادهإ ۲

 نم نيب اوقّرفو . ءافعضلا تفعضو . مهنم تاقثلا تقثوف  رابخألا هذه ةلقانلا لاجرلا تزّيم

 ,مومملااومذو , مهنم حودمملا اوحدمو ؛هربخ ىلع دمتعي ال نمو هتياورو هثيدح ىلع دمتعي

 بهذملا يف فلاخم نالفو ble نالفو CIS نالفو ,هثيدح يف مهتم نالف :اولاقو

 كلذ يف اوفّنصو ءاهوركذ يتلا نوعطلا نم كلذ ريغو يحطف نالفو (Gil نالفو .داقتعالاو

 .« بتكلا

 wel ةيمامإلا ةعيشلا ءاملع ىلع ضعبلا لؤقتي نأ  قئاقحلا هذه لك دعب  فسؤملا نمو
 نم رثكألاو |! نيباّدكلاو نيعاضولا تاياور ىلع مهماكحأو مهدئاقع خيسرت يف نودمتعي
 درف يف ناعمتجي ال عّيشتلاو ةقاثولا ّنأكل تح مهب قثوي ال ةعيشلا ةاور GL ءاعّدالا وه اذه

 !! ملسم

alقفأ نم قالطنا  ateهيف لاتحا الو ةفرص ةيبهذم دعاوقو لوصأل الإ هيف ةيؤر ال  
 هلهأب ئرحأ امو » pill عيمجب ب حبطي يذلا هنيعب بضعتلا وه اذهو ,اهفلاخ ايف باوصلا دوجول
 .ةديدع تام عبطتو ًافاقتلا مهمعازم فقتل onl ge اونوكي نأ ال Lydd اوملعتي نأ

$a,اهيف عبطت يتلا طاسوألا ىلإ لخدت نأ ةيمامإلا ةعيشلا بتكل حمسُي ال نأ اذه نم  
 دعب .اهراطخأ نم نيملسملا ريذحتو اهباحصأ حاضتفا نم ةيشخ ةيفئاطلا معازملا هذه لثم



 اذه يف انجهنم وه امك مهسفنأ HA لهأ دنع ا اهيلع ٌدرلاو .اهتاياغو اهفادهأ حيضوت

 . باتكلا

 نيح نيب قفذتت تلاذ ال يتلا معازملا هذه لثم همدخت ال عئاضلا LAL هذه as ةداعإ ّنإ

 !! مهماكحأو ةعيشلا دئاقع اوربخ نمم pall اهباحصأ ءاعّدا عم رخآو

 ثيدحلا بتك ىلع فوقولاب "مي ال مهماكحأو ةعيشلا دئاقع مهف يف ZA ثحابلا داتعا نإ

 عم ,داقتعالا نم ّمعأ مهريغو ةعيشلا دنع ةياورلا نوك ةقيقح نم قالطنالا نود « ةيعيشلا
 يأرلا نيبو  ةحيحص تناك نإو  باتك يف ةعدوملا ةياورلا نيب عساشلا قرفلل ماتلا ىعولا

 ةلّثم اهرابتعاو مهمتك gal يف اهدورو عم yo  ةعيشلا تاياور نم ةياور ةشقانف

 يعوضوملا ثحابلا تاس نع ةديعبو , نيصرلا يملعلا ثحبلا لوصأ نع ةديعب «بهذملا يأرل

 نإ ,ةيمامإلا ةعيشلا دنع le عمجملا ماكحألاو دئاقعلا ةّلدأ شقانت نأ ًاذإ حيحصلاف
 egal يف ام ىلإ اوتفتلي del وأ .باوج الب اهوكرت مهتلدأ ىلع تاضارتعا ة كانه تناك

 مكحلا طابنتسا SL يف مهئاملع دنع ةيملعلا GLU رابتعالا نيعب ذخألا عم .ًالثم تارغث نم

 ينابملا مكلت ىلع ًاداتعا ةيلاجرلا تاقيثوتلا يف فالتخا نم هعبتتسي امو فيرشلا ثيدحلا نم
 .ماكحأ نم ةعيشلا هيلع عمجأ ام ىلإ لوصولا اهب ماملإلا: مدع عم  ثحابلا ىلع shay ىلا

 .نافرعلاو ركشلا قحتسي ًاليمج ىدسأ دق شقانملا ثحابلا نوكي اذهمو

 لأ دنع لحنا لا بتك نم ذا دق دقن نم ةعيشلا لإ ج ام مظعم DBL فيكن
1 & 7 oy 

ut ياد ةر ب اد لن دوف د os وم خام اأ 

 !! دحاو هيقف لوق يف مهعامجإو .ةياور

 مل امب ةعيشلا ءاملع ىلعو هوري م اه ينيلكلا خيشلا ىلع ءارقفالا وه اذه JS نم بجعألاو

 يذلا ؛باتكلا اذه هيلع نهربيس اك . مهبتك نم باتك يف هل رثأ الو . طق مهنم دحأ هلقي



 لهأ نم نيرصاعملا ضعب ةّئسلأ ىلع ًاديدرت اهرثكأو , اهثهأ تاداقتنالا هذه نم هيف انيقتنا

LLمهأ هتفصب يفاكلا باتك ىلإ اهلك تهجر ,نيسمخلا ءاهز تغلب دقو  quellةيثيدحلا  

 .اهمّدقأو ةيمامإلا ةعيشلا دنع

 باتك ىلإ هجو ام مهأل ةنراقملا ةّيدقنلا ةساردلا وه باتكلا اذه يف all جهنملا ناك دقلو

 بتك عصأ 3 ةدقتنملا يناكلا ثيداحأ رئاظن نع ثحبلا لالخ نم كلذو ‹ ٽاداقتنا نم يناكلا

 ئرخألا ةربتعملا بتكلا نم اهريغو ديناسملاو ناشلاو حاحصلا نم aka لهأ دنع ثيدحلا

medناك بهذم يأ نم هراكنإ ملسملا عسي ي ال يذلا ليلدلا داتعا عم . 

 نم يناكلا باتكب تلصتا يتلا نوعطلاو تاهبشلا ةشقانم يف جنم ا اذه قيبطت انيعار امك

 .هثيداحأب ةرشابم طبترت مل نإو هجو

 BB يدهملا مامإلا يف باب : باوبأ ةعبرأب يفاكلا لوح تاهيشلا هذه نم ريثأ ام انشقانو

 ام عيمج باب لک يف تركذ دقو ch pall Het يف عبارو celal يف ثلاثو all يف رخآو

chalرخآ يف اهتصالخ يتأتس ًالصف رشع ةعبرأ انيدل تناكف ,نوعطو تاش نم هب  

 . فاطملا

 ةروصب فدهت باوبألا هذه oy slay تطبترا يتلا نوعطلاو تاهبشلا AST SI انظحال دقو

 اههجو هيوسشنو ,IAL ةمامإلا ةلأسم 3 ةيمامإلا ةعيشلا ةديقعب نعطلا ىلإ ةرشابم

 نأ USN نم ناك اذل , ةمهملا ةعيشلا لوصأ نم لصأ يه ةمامإلا ةلأسم Gf كش الو . عصانلا

 . تاجا الع ىلاوتت

ulام  Glyيدهملا روهظ ةركفب  BEتيتنا يتلا ةمامإلا ةلأسمل يعيبط دادتما وهف  

 !! ًادلو فلخي مل هّنأو BB يركسعلا نسحلا مامإلا ةافوب  باّتكلا ءالؤه معزب -

 , Ulةعيشلا ةمأ تاباوج يف ةلصاحلا تافالتخالا ريربتل ىهف . ةيقتلا !!

Ul,نع عافدلل وهف ءادبلا  dalنم ءادبلاو ةّيقتلا لب ! عقي ملو هعوقوب اوربخأ اف ةعيشلا  

 !! ةضفارلا al عضو

UF,لب !! ةيالولاو ,ةمامإلاو ةمصعلا ىلع ةعيشلا ءالع ةّلدأ ئوقأ نم وهف . فيرحتلا  

 !! ةفالخلاب AB fo نينمؤملا ريمأ ةيقحأ يف مهليلد وه



 ةمامإلا Dag رشابم ريغ وأ رشابم لكشب تلصتا دقو الإ ةهش ad داكن ال اذكهو

 باوبأ نم اهلي امل Ege ًالخدم تناك ةيديهق ًاثوحب ةئهملا ةلأسملا هذه اندرفأ اذهو . ةفالخلاو

 يف يفاكلا ثيداحأ ىلإ ةهّجوملا تاءارتفالا ضعب فشك ىلإ اهالخ انضزعت دقو «لوصفو

 BAT سمط ىلإ فدهت يتلا ةسئايلا تالواحلا ضعب ثوحبلا هذه ba ؛ةيالولاو ةمامإلا

 .فيرحتلاو فذحلاب ولو

 ةمّدقملا هذه دعب هانبتك ام اذهو اهنم BY ةروردض هفلؤمو هب فيرعتلا ناك اذل ase نعطو

 .(روطس يف (!all ges BIS ناونع تحت ةرشابم

 ةعيشلاو ةّنّسلا لهأ ئدل ةّمهملا عجارملاو رداصملا نم ريثك ىلع ثحبلا اذه يف اندمتعاو

 امك .باتك يتئم نم AST تغلب ثيح «همولعو فيرشلا ثيدحلاب اهنم قلعتي ام ًاصوصخ
 اهريغو «بهذم لك دنع مالا ةيريسفتلاو ةيلوصألاو ةيهقفلا رداصملا نم ريثكلا ىلع اندمتعا

 يف ةيئاجملا اهتسرهف نم رهظي امك أطوطخم اهضعب ناك دقلو .ئرخألا عجارملاو رداصملا نم
 . باتكلا رخآ

 نأو .هعابتا ىلإ انقفوُيو ,هليبس ىلإ انيدهيو ءًامود قحلا ىلع Lid sf نأ Ube هللا لأسن

 .نيعمجأ سنإلاو نجلا نم مهيئناشو مهئادعأ ضغبو GENE دمحم لآ ّبح ىلع انييحيو انتيمي

Loyافاد ًارمتسم ًامالسو « ةرتاوتم ةلصتم ةالص مهيلعو نطصملا مهّدج ىلع مّلسو هللا  

 . عطقنب ال

 ليكولا معنو يبسح وهو تلكوت هيلع ًارخآو ًالوأ هلل دمحلاو

 ىديمعلا رماث
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 يفاكلا باتك

 ةيرشع ينثالا ةيمامإالا ةعيشلا دنع ثيدحلا بتك نيب نم يفاكلا باتك رهتشا

 امل ؛ poll انتقو ly هفيلأت رصع نم ًءادتبا ءالعلا باجعإ لانو «ةعساو ةرهش

 هفلؤم SY كلذ . ةيمامالا ةعيشلا ىدل ئرخألا ثيدحلا بتك نم هريغ ىلع ةدئاز

 ينعي اذهو ABE يدهملا مامإلل ئرغصلا ةبيغلا اورصاع نيذلا ءاملعلا عئالط نم دعب

 نم ريثكلا نع ذخأ دق alge Sy اس ال ؛هتاياور ردصم نم (GIS) نمز برق

 مامإلا نم ًءادتبا تيبلا لهأ eT نم AST وأ ًامامإ اورصاع نيذلا ماظعلا خياشملا

 ,ةعسلا هذبب ثيداحألا هيف cat باتك لّوأ وه BIS نوك نع ًالضف اذه

 ثيداحأل مهتعباتم يف ءاملعلا age نم ديزملا رْفو يذلا بيوبتلاو بيترتلا اذهو
 ىلع ساسألا ةجردلاب نودمتعي رصعلا كلذ يف ءاهقفلا ناك ثيح « ليل تيبلا لهأ

 نيمامإلا باحصأ نم فّلؤم BEY فوم ةثاعبرأ يهو . ةئاعبرألا لوصألا

 82 قداصلاو رقابلا

 دوجول ةئابعبرألا لوصألا كلت ىلإ ةعيشلا ةجاح تّلحمضا يفاكلا روهظ دعبو



gegen YAيفاكلا  

 لوصألا هذه عمج دق SISNET ينعيال اذهو «باتكلا كلذ يف ةبؤبم ةبئرم اهتدام

 ول ذإ BIS هباتك يف اهنّود مث  اهباحصأ ىلإ باستتالا ay all اهلك ةئاعبرألا

 روهمج GB اهيب ,نينس عبرأ وأ ثالث نم AST يفاكلا فيلأت قرغتسا امل كلذ حص

 نم (ينيلكلا) غرف دق (يفاكلا) BI ىلع نآلا ىلإ و يفاكلا فيلأت رصع نم ةعيشلا

 .هفيلأت يف عورشلا نمز نم ًاماع نيرشع يضم دعب هبيوبتو هبيترتو هفيلأت

 اهيف تلّججس يتلا la YI لوصألا دودح دنع فقي مل يفاكلا SL مطقي امو

 ثيداحأ ىلع هلاتشا وه ؛ةصاخ هقفلا يف Bab قداصلاو رقابلا نيمامالا ثيداحأ

 دقو الإ أهم Lal alps كرتي مل ثيح «هريغو هقفلا يف 86 تيبلا لهأ ةمثأ رث

 هجاتحي ام JS هيف ًالّجسم ,هملع dll ئبتنا نم ىلإ هدانسإب باتكلا اذه يف هركذ
 Bacall لهأ نع دانسالاب ةّيورملا ثيداحألا نم ملعلا بلاطو dally « هيقفلا

 نم ًاتاتشأ تعمج يتلا ءاطعملا ةضورلا عم «عورفلا بنج ىلإ لوصألا ad هيفف

 .كاوشأ نم لغت UF ١ ديب «نيحايرلاو دورولا

Ulثيدسحلا بتك نم هريغ يف ركذت مل ةردان باوبأ لع لمتشا دقف لوصألا  
 Belly «لدعلاو «ديحوتلاك «ةديقعلا ثحابم قدأ ريض ثيح ,ةيمامإلا دنع

LY,ضيوفتلاو .ربجلاو ءردقلاو ءءاضقلاو ءروشنلاو ثعبلاو توملاو › 

spudملعلاو .ثودحلاو » Sadlyرفكلاو «لئاضف نم هب لصتي امو .نامئإلاو . 
 تّمتها ىتلا ئرخألا ةريثكلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ لئاذر نم هقفاري امو

 باتكب ءاملعلا ماها رس وه اذهو ,دئاقعلاو ةفسلفلاو مالكلا بتك اهتساردب
 ةفرعمب اهقّلعت ساسأ ىلع هبتك cdl دقف «عورفلا ,tl يفاكلا نم لوصألا
 اهأدتباف ءةيمامالا ئدل هقفلا بتك يف dale ثحبت يتلا ةيعرشلا ةيعرفلا ماكحألا

 ىلع كلذب ًالمتشم ,تاراّقكلاو روذنلاو نايألا باتكب اهمتخو .ةراهطلا باتكب



 PAs روطس يف هفلؤمو يفاكلا

 اّمَأو ماكحأو تاعاقيإو دوقع نم تالماعم اب طبتري امو تادابعلاب قلعتي ام عيمج

 ' اهيف .جيمب نول IS نمو تارفلا IS نم اهيف ءًاقح ةّيدنلا ةضورلاك يهف «ةضورلا

 اهفو «ليوأتو ريسفت اهيفو .مهظعاومو مهمكحو «مهلئاسرو BEL aA بطخ

 ريسو gh ةيمالسإلا ةيخيراتلا ثادحألا ايفو ,مهتريسو 90 ءايبنألا صصق

 بادآو نيحلاصلا رابخأ نم ريثكلا اهيفو .مهمالسإ ةيفيكو ةباحصلا ضعب
 ,سانلا ةطلاخمو ؛بولقلا هيلع CLS امو .مهنيب امف نيملسملا قوقحو .نيبدأتملا
 لئاذرلاو ءاهحدمو لئاضفلا نم ALS عم «مهجالعو , مهضارمأو , مهفانصأو

 CLA نم كلذ ريغ ىلإ موجنلاو ءرمقلاو ءسمشلاو all فصو عم ءاهّمذو

 هيلع قلطأ يذلا يفاكلا نم ءزجلا اذه ّنأ ثحابلل ودبي تح UB هدوجوب ةقطانلا

ail goهامسم ىلع مسا ءاج دق ةضورلا مسا . 

 دنع (يفاكلا) دعب call يتلا ثيدحلا بتك عيمج يف دجن نأ ةبارغ الف ..دعبو
 هدمتعا دقف «هعورفو هلوصأ اس ال باتكلا اذه لضفب دهشي ام ةيمامإلا ةعيشلا

 ئضترملا ديسلاو ء(ه 17١1/ت) ديفملا خيشلاو a) ٠۳۲۸/ت) قودصلا خيشلا

FV)ءاذه انموي ىلإ نيرخاتملا رئاسو (ه 10/ت) يسوطلا خيشلاو ء(ه  

 لئاسولاو a) 11١٠/ت) يناشاكلا ضيفلل يفاولاك ثيدحلا بتك يف ًاصوصخ

soulغرف يذلا فيطللا دبع اضرلا دمحم خيشلل يفاشلاو ء(ه ٠١١ 4/ت يلماعلا  

 (ه ١؟64؟/ت) يمظاكلا ديسلل ماكحألا عماجو ه ۸ ةنس هفيلأت نم

 .اهريغو

 ًءانث ةعيشلا ءالع رابك فيرشلا رفسلاو فينملا باتكلا اذه ىلع ig دقلو

 ىلع هعباتو .«ةدئاف اهرثكأو ةعيشلا بتك لجأ وه» : ديفملا خيشلا لاق .ًالدتعم

 : مهنم «باتكلا اذهل مهضيراقت عيمجب ةطاحإلل لاج ال ام هنع BU نم كلذ



gS Yeىفاكلا نع  

 يناردنزاملاو ء(ه (VWs نيمأ دمحم (Ugly lm VAV لوألا ديهشلا

 يناشلا ديهشلا طبسو «(ه 91١٠/ت) GELS ضيفلاو ء(ه ١8١٠1/ت)

 «(يرجملا رشع يناثلا نرقلا مالعأ نم) يدنفألا هللا دبع ازريملاو .(ه4١٠1/ت)

 مولعلا رحب ديسلاو ء.(ه87١1١/ت) ينارحبلاو ءاه7١١١1/ت) يىللا خيشلاو

 ء(ه ۱۳۲۰/ت) يرونلا ثّدحْملاو (Ce WAV يروتنكلاو (ه ١؟١١١/ت)

 يّمقلا سابع خيشلاو ءاه 1١؟١0/ت) يناقماملاو (ه ١؟47/ت) يراسناوخلاو

 .مهريغو le 85١١/تر) ینارهطلا كرزب اغا خيشلاو (ه 05١/ت)

 يف مهتابتكم يف هتاطوطخم تغلب نأ باتكلا اذهب ةيمامإلا ةعيشلا ةيانع نمو

 ديزي ام ءاهريغو دنهلاو «ناتسناغفأو ءزاجحلاو ءايروسو cally «قارعلاو :ناريا

 .يرجه ا عبارلا نرقلا ىلإ اهضعب خيرات عجري «ةيطخ ةخسن ةئاتسو فلأ ىلع

 ةيشاح OBE اوكرتو «ةرم نيرشع نم رثكأ هوحرش rel ءهب مهماتهأ نمو

 رثكأ ةيبرعلا ريغ ىلإ هومجرتو eo WS رشع ةعبسب هرومأ ضعب اوسردو ,هيلع

 يفاكلا ثيداحأل اوعضوو «ةعبط نيرشعو نيننلا هوعبطو «تارم سم نم

 .بتك ةرشع ىلع ديزي ام سراهفلا نم هلوصأ ظافلأو

 مل هلوح- دهج نم هولذب امو ءانثو حدم نم يفاكلا نع هولاق ام عيمج يف مهو

 لهأ نع رودصلا ةّيعطق اهلك هئيداحأ نأ مهنم ie لقي ماو ؛هيف مهنم دحأ لغب

 وري مل هنأ وأ ,أطنلا نع موصعم ىنيلكلا ّنأ مهنم دحأ ئعّدا الو اا تيبلا

 الع هفئصم دهشي لو ,تاقبطلا عيمج يف هلثم نع ill نع الإ ًادحاو ًاثيدح

teeهّنأب ةظحللا هذه 'ىلإو هفيلأت نمز ذنم ةعيشلا نم دحأ لقي ملو ؛هاور ام عيمج  

Obsوأ .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال  dTنأرقلا دعب باتك حصأ  
Sl | 



 Lh Sessa روطس يف هفلؤمو يفاكلا

 لب . ثحبلا هيلع نهربيس امك هتائيس اوسانتي مل «هتانسح ىلع اونثأ انكف , «معن

 يف عاش يتلا ةربتعملا لوصألا نم ةجرختسم هرابخأ SI مهتاملك يف ءاج ام ةياغ

 نئارقلا رقوت عم ءاهلهأ ىلإ باستنالا ةمولعم تناكو ءاهداةعا يل ةمألا روصع

 نئارقلا كلت داكتو لب ءريوزتلاو شدلا نم هرابخأ ةمالس ىلع دهشت يتلا ةريثكلا

 دنع ميحصلا ّنأل ؛ نيرخأتملا حالطصا يف حيحصلا ىنعم ال هرابخأ Bee عطقت

 نوكي نأ نم tel موصعملا نم ًارداص هنوكب اوقثو ام وه ءامدقلا نم هريغو ينيلكلا

 وأ ربخ ةحصب نوعطقي دق مهف ALY لودع نم يوارلا نوك مهقوثو أشنم

 ىلع ةلادلا نئارقلا Bod ةيمامإلا لودع نم سيل يوارلا نوك عم هتّحصب نوُنظي
 حيحصلا اوقلطأ نيذلا نيرخأتملا ىلع تيفخ يتلا نئارقلا كلت « ميدل ربخلا قدص

 عيمج يف هلثم نع يمامإلا لدعلا لقنب MB موصعملا ىلإ هدنس لصتا ام ىلع

 .قلطملا مومعلا نيرخأتملا حيحصو ءامدقلا حيحص نيب ناك اذه ؛ تاقبطلا

Ll نع ةّيورم اهلك الو .بهذملا ةيداحأ اهلك نكت مل يفاكلا ثيداحأف YL, 
  alتيبلا  BAنم ريثك ىلع يفاكلا لمتشا دقف .كلذك اهمظعم ناك نإو

 ينثالا يمامإلا طخلا نع نيفرحنملا ضعب اهديناسأ يف عقو يتلا ثيداحألا
 نم وأ «هقدصو هتقاثو عم هفارحنا ىلع قبو هيأر ىلع تبث نم مهنم ءاوس «يرشع

 ءيلجبلا رمحألا ناهع نب نابأ لثم ةيسووانلا تاقثك ,هتريس تدمحو هيأر نع عجر

 .يبظنحلا فيرط نب دعسو

 , طابسأ نب thes le نب قاحسإو ءلاّضف نب يلع نب نسحلاك ,ةيحطفلا وأ

 .مهريغو «بوقعب نب سنويو ,ميكح نب ةيواعمو «يطاباسلا ىسوم نب رامعو

 نب ملاسو «ظفاحلا هدقع نباب فورعملا ديعس نب دمحم نب دمحأك ؛ةيديزلا نم وأ

 .مهريغو Ole نب بلاغو cat نب ورمعو «ةصفح يبا



 يقاکلا نع عاف ۳۲

 ,يلع نب دمحم نب دمحأو «يطنزبلا nat يبأ نب دمحم نب دمحأك ,ةفقاولا وأ

 نب نانحو «هل بّصعنيو فقولا يف دناعي ناك يذلا dele نب دمحم نب نيسحلاو

 ' .اههجوو ةفقاولا خيش يساورلا ىسيع نب abbey «نارهم نب ةعامسو «ريدس

 ةياورلا نم عنملا ئري ال ينيلكلا ّنأ GIS ديناسأ لالخ نمو- chess انه نمو

 دق ا ةمألا Sly امس ال ,بهذملا تارورض نم سيل هلال ؛ ةيمامالا ريغ نع
 طرشب ةيحطفلا مهو ؛ةروطمملا بالكلا مهنومسي نّمع ةياورلا مهاحصأل اوزاجأ

 . مهتقاثو توبل

 ريغ لإ اهديناسأب تهتنا يتلا ثيداحألا نم ةلمج دوجو ىلع ةدايز اذه
 نب رمع لثم ةباحصلا ضعب نع ةّيورملا ثيداحألاك 852 تيبلا لهأ نم ةمئألا

 هللا دبع نب رباجو ؛(ه/4/ت) يردنملا ديعس يبأو «(ه ؟؟/ت) باطخلا

 .(ه ۷۸/ت)يراصنألا

 نسحلاك ,ةّنّسلا لهأ ةاورو نيعباتلا لاجر نم ددع GIS ديناسأ يف عقو امك

 يرهزلاو ءاه١١ا//ت) ىسودسلا ةماعد نب ةداتقو ء(اه١٠١١/ت) يرصبلا

 me) ١١1١/ت0) يروقلا نايفسو «(ه ١١ا//ت) يعازوألاو ءاها؟4/ت)

 لهأ نم مهريغو .نيعباتلاو ؛ةباحصلا نم مالعألا ءالؤه تاياور تءاج دقو

 نيبو اهنيب ةنراقملا هجو نايبل اهضعب درو اك ؛يفاكلا باتك يف ًادارطتسا سلا
 . ه0 تيبلا لهأ نع ةيورملا ئرخألا يفاكلا ثيداحأ

 ام عيمج ىلع نيرخأتملا دنع حيحصلا حالطصا ذئدعب قفتي ال نأ ةهادبلا نمو

 ةيمامالا ةعيشلا ريغ نم لاجر اهديناسأ يف عقو ىتلا ثيداحألا مكلت نم هانركذ



Pees روطس يف هفلؤمو يفاكلا
 

Byمالعألا ضعب لبق نم يفاكلا (تاقثوم) ةرثك ئرن اذهو ؛ ةيرشع  

 .ديدجلا حلطصملا اذهب هنم ًاذخأ لوقعلا ةآرم يف 4 ىسلجملاك

 ماسقأل رخأتملا فينصتلاب طبترم اهفيعضتو ثيداحألا نيسحت نحو لب

 .ثيدحملا

 دعب يعيشلا ريغ ةياور حرط نوري ال .مهيمّدقتمك ةعيشلا يرخأتم Sf لع

 روهشملا وه اذهو «حيحصلا تاجرد بسحب مهتاّيورم اوفّنص Uly ,هتقاثو توبث

 .رضاحلا تقولا ىلإو .فيعضو

BIتازيمم نم  BSديناسأل عبتتملاو ءدانسإلاب ةقئافلا هفلوم ةيانع ةثهملا  

 ثيداحأ بلغأ يف ةحصلاو حوضولا بسحب ةبترم ةلماك دنسلا ةلسلس ئري ىفاكلا

 ةدايز ريغ نم ةاورلا تارابع لقن يف ,BLY دانسالا ةناتم عم ءردن ام الإ باوبألا

 .نايب ىلإ مهتاياور تجاتحا اذإ الإ

 hols دانسإلا يف ةدحاولا ةقبطلا لاجر ددعت يفاكلا ديناسأ يف يعور دقف

 نب ميهاربإ نع وأ leet نب دمحو ريهاربإ نب يلع نع Se ثيدحلا يوري نأك
 . ةقثلا celal نب ىلع طسوتب dally quae نب دمحو مشاه

 نب دمحو رابجلا دبع نب دمحم نع «يرعشألا لع يبأو ون نب بويأ نع وأ

 .ًاّرج flay ..دايز نب ديمحو ناذاش نب لضفلا نع ,ليعامسإ

 امب اهنارتقاو ةلماك دنسلا ةلسلس رفوت ىلع يفاكلا باتك يف دانسإلا رمأ فقي و

 .ةدحاولا ةياورلا قرط نم راثكإلا نم عون هقفار لب .ةوق وأ ةناتم نم dole اهديؤي

 ةرابع هتياهن يف ًاركاذ ءرخآ مات دنسب هبقعي مث ءام قيرط نم ثيدحلا يوري نأك



 یقاکلا نع عاف ۳٤

 نم باب ولخي القو ,نيقيرطلا الك يف ثيدحلا نم قباطت ىلإ هنم ةراشإ ؛( هلثم)
 دقو ؛يفاكلا ديناسأ تاس زربأ نم داع يذلا ميلسلا جهنملا اذه نم يفاكلا باوبأ

 لهأ نع ةّيورملا ثيداحألل ةديدج قرط ىلع فوقولا ةقيرطلا كلت تلمس
 فعضلا ىتحو لب «لاسرإ وأ عطق نم لصح ام يفالت ىلع تدعاس اك ءب تيبلا
 هذه نوتم لإ ةلصوملا ئرخألا قرطلا BLL دنع اس ال ؛نيرخأتملا حلطصم ىلع
 .فصولا اذهب ةفصتملا ثيداحألا

 امس ال ,ةينآرقلا دهاوشلاب لالدتسالا نم راثكإلا ًاضيأ ةئهملا يفاكلا تامس نمو

 نايب ضرغل ,ةينآرقلا تايآلا تائم هثيداحأ تنمضت ثيح «لوصألا باتك يف
 دانسإلا ةلصتملا نوتملا كلتل ئرخأ ةينمضلا وأ «ةرات ةحيرصلا OL كلت ةقفاوم
 .نيلقثلا ثيدح يف اک زيزعلا باتكلاب اونرُق نم

 ةحص ًاضيأ ينعي الو ,ةفصلا هذهب يفاكلا تاياور عيمج نأ ينعي ال اذه ّنأ ىلع

 سيل نكلو .ةفصلا هذه ريغ ىلع وه ام lad dod ذإ !GIN ثيداحأ يف ام عيمج
 نأ عم .ريهشتلاو نعطلل ًادنس ةفيعضلا ثيداحألا ضعب oad نأ فاصنإلا نم

 تاياورلا نم لخت مل - اهتخص ىلع اهوفلؤم دهش يتلا  ثيدحلا بتك رهشأ
 ةريثكلا تاغّوسملا نم هل هب جاجتحا ريغ نم  فيعضلا by ّنأ اك ,ةفيعضلا
 .نوصصختملا اهلهجي ال يتلا



 يفاكلا فلؤم

 ةبسن يزارلا ينيلكلاب بّقلي «قاحسإ نب بوقعي نب دمحم رفعج وبأ خيشلا وه

 هتيص راط نأ دعب  دادغب SLAY ؛ ًاضيأ يدادغبلاب فرعيو «هنطومو هتأشن ىلإ

 ريظعتلاو حدملاو باجعإلا ىلع dll ئرخألا هباقلأ نمو .ًاماقمو ًارقم اسهلإ

 ءيرلا دالب ئرق نم ةيرق يف يرجحلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف لي دلو
 .نيلضاف oy Ae نيوبأ نم (odd) اهمسا

 نيلك يف نيفورعملا نيدلا تالاجر نم ناك دقف « ينيلكلا بوقعي خيشلا بألا ام

 ةيرسقلا هذه يف نآلا ىلإ هربق لاز الو ,يرلا يف ملعلا رضاوح نم اهرواج امو
 be ًاروهشم ًافورعم

AI UL,نيدلا تالاجر نم ةّدع تجّرخ ,ةلضاف ةيرك ةرسأ نم تناك دقف  

 .نالعب فورعملا ينيلكلا ميهاربإ خيشلا اهيبأل اهّدج

 .ينيلكلا ميهاربإ نب دمحأ خيشلا اهّمعو



ee ۳۹يفاكلا نع  

La glyينيلكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا . 

 يفاكلا بحاص لاخ وهو «ينيلكلا ميهاربإ نب دمحم نب لع خيشلا اهوخأو |

 .هذاتسأو

 لآل ءادع الو بصن اشي مل يتلا ةّيقنلا ءاوجألا هذه يف رت ًاذإ ينيلكلاف
 بابسأ نم هيف دجوو BB تيبلا لهأل يلاوملا تيبلا اذه يف أشنو ا دمحم
 , ةزاجإو ًاعامس مهنع ملعلا هذخأو نيلك يف ءاملعلا ةاقالم ىلإ هبابش Galil ام قولا

goيهو يرلا ىلإ حار ةعيرشلا مولع نم نيلك يف ام مضهو هدعاس ٌدتشا ام اذإ  

 تاثم اهنم جخت ثيح ,رصعلا كلذ يف ةفورعملا هيداونو ملعلا رضاوح قرأ نم

 يرلا خويش نم ريثكب كانه gly .ةعيشلاو LOI لهأ نم ody ءابلعلا

 بلط يف هتلحر ًاعباتم يرلا رداغ نأ ثبلي مل مث .هنع اوثّدحو مهنع ثّدحو
 ىلإ ةنيدم نم سراف دالب يف Ue .ليوط قاش رفس يف 8 تيبلا لآ ثيدح

oteيف ءمهب قتلا نيذلا خويشلا نم ريثك قلخ نع ئور ثيح  endروباسيلو , 

 .سيئتو «نادمهو ؛نيوزقو

 هفقوي مل .هرداصمو هنويع نم ثيدحلا عمج يف ةعساو ئرخأ ةلحر هل تناك مث

 ,اوناك byl ثيدحلا خياشم ةاقالم ىلع ًممصتو ًامزع دادزا لب pill ءاثغَو اهلالخ

 مياشم ضعب نع ثّدح دق هّنأو امس ال ؛كانه ةعيشلا las ةرثكل نملا ىلإ هلوصو

 ءارماس يف هب قتلا نوكي دقو GLY ديزي نب لضفلا نب نسحلاك Gal نم ةعيشلا

 ىلع اهدحأ ىف فقو .ءارماسل تارايز يناملا خيشلا اذه تناك ثيح «قارعلا

 وأ ءارماس يف رقتسا دق ارو كتي يركسعلا هيبأ دهع يف يدهملا مامإلا تازجعم

 . ءاقللا ga) تف دادغب



 a روطس يف هفلؤمو يفاكلا

 نم تناك يتلا ةفوكلاك ًاضيأ هندم راز نأ دعب ,ةريخألا ache قارعلا ناك مث

 اوثّدحو مهنع ثّدحو اهخويش نم ريثكب قتلاو ,نيحلا كلذ يف نيدلاو ملعلا زكارم

aeثيدحلا ةياور اولدابتو  eleةزاجإو . 

 ماقملا هب ٌرقتسا مث ءةقثلا دايز نب ديمحك اهخويش نع ذخأو ءاروس ىلإ لقتنا مث

‘esءالعلا ئدتنم هدهع يف تحبصأ يتلا دادغبب لاحرتلا  LSUنيركفملاو  

 لماوع دادغبب تعمتجا ثيح «نيروهشملا idly « لوحفلا ءابدألاو ٠ ماظعلا

 مظعم ءارآ امف تداسو .ةفاقثلا اهبف تعونتو ءاهّلك ةيملعلاو ةيركفلا ةضبهنلا

 ةفلتخ Ugly ًابوراض تلمشف «ةساردلا اهبف تعشوتو ,ةيمالسالا قرفلاو بهاذملا

 يف يركفلا عاعشإلا زكارم مهأ نم قحب تحبصأ تح «ةفرعملاو ملعلا نونف نم

 .يرجهلا عبارلا نرقلا يف يمالسإلا ملاعلا

 قتترا ام دعب ًاصوصخ .ًاماقمو ًارقم ah يفاكلا فلؤم اهذختا بابسألا هذه

 لتحي نأ WOE نم أوبن مالسإلا ءاملع نيب ةميظع ةلزنمو .ملعلا نم ًاقومرم ًاناكم

 هترهش تراطو tine مظعو 1053 راسو ,هتريس تدمحف ؛ مهنيب ةرادصلا زكرم

 ًاهيقفو ءًاعمال Whe اهيف ناكف ءاهيلإ همدقم لبق دادغب ىلإ تلصو ئتح قافآلا يف

US teنم ريثك يف هنارقأ قاف . اعراب  opalماو عملا تلا هل  

 AS لكب هنوركذي اوئتف ام نيذلا ءاهقفلل ًابذع ًالهنمو «نيثّدحملل

 نيدّدجلا نم نيفصنملا ةّنّسلا fol ءاملع رابك نم dle هّدع نأ ذئدعب ورغ الف

 نم ةئلاشلا ةئاملا سأر oe دمحم لآ بهذم  ةيمامالا ةعيشلا بهذمل

 لوصألا عماج (BCTV ريثألا نب دمحم نب كرابملا مهنم ,ةفيرشلا ةرجهلا

VV ۲۳هريغو . 



ad deel eee YAيقاکلا  

 الوكام نباك , مهئاملعو ةعيشلا ءاهقف رابك نم HAN لهأ هّدعي نأ يف بجع الو
 DS نب دمحم نب يلع نيدلا زعو 0۷۵ :  لامكإلا يف (ه ء/0/ت)

 : 0 تايفولاب يفاولا يف (ه714/ت) يدفصلاو VE ۸ لماكلا يف (ه770/ت)

TYء٣١۳٤ 20 نازيملا ناسل يف (ه 8082/ت) ينالقسعلا رجح نباو  

 EH يديبزلاو PW : 5 طيحملا سوماقلا يف (ه 8١ 7/ت) يدابآزوريفلاو

 ٠ .( نالك : ةدام يف امهالك) ۳۲۲ :۹ سورعلا جات يف (ه ۱۲۰۵/ت)

 طق حرجب ينيلكلا شم دق ةّنّسلا لهأ نم لاجرلا ءالع نم dle ىلع فقأ ملو

|Sريغ الو  spas 

 نم  فسألا عم مهنع BE ام عم طق ءوسب هيلإ مهدحأ ضدعتي مل : لوقأ

 ,نيثحابلا نم del اهركني ال ةقيقح هذهو .مهعّيشت درج ةعيشلا لاجر ميرجت

 ال مالسإلا ءاملع نيب ةناكم ينيلكلا مالسإلا aad ّنأ ىلع مهقافثا ىلع Jay اذهو

 .ءاملعلا نيب هرمأ حضتفاو GAS الإ ءوسب دحأ اهّسِي

 نيدلا نع هقورم نم نيرصاعملا ضعب هيرتفي ام وه باجعلا بجعلا نكلو

 نيدلا Lal JS نيدلا نع قرمل تحص ول يتلاو ًانهو اهرثكأو تاهبشلا هفتأل

 .ثحبلا اذه تاحفص ىف Whe هنئيبنس اك ةعيشلاو ةّنُسلا لهأ نم هتامحو

 زيي ام EI ,مهريغ نع اهب اوزاتما ةزراب تاس مالسإلا ءاملع مظعمل ناك اذإو
 مالكو ةفسلف نم اهب طبتري امو ةديقعلا لئاسمب ماتلا هعّلضت وه ىنيلكلا مالسإلا ةقث
 هقفلاب دعلضت نع ًالضف اذه SIS لوصأ باوبأو بتك نم ًاحضاو رهظي اک

 .ماكحألا ثيداحأ نم فالآ ةرشع ىلع ديزي اب هتطاحإو يمالسإلا

 قش يف ةيملعلا زكارملا مظعم ىلإ ةعساولا هتلحر انفرع نأ دعب كلذ يف ةبارغ الو

 ليصافت ىلع بثك نع Beall كلذ نم بستكا ثيح ,ةيمالسالا راصمألاو ندملا



 PAs روطس يف هفلؤمو يفاكلا

 يف ةحضاو اهراثآ تكرت ام ,هرصع يف ةدئاسلا ةيركفلا تاهاجتالاو ةيملعلا ةايحلا

 لئاسم يف ةكدنملا ةيبهذملا تاعارصلل ةرّفصم ةروص قحب Le يذلا يفاكلا لوصأ

 رظنلا ةهجو JE ثيداحأ نم هبختنا ام ربع اه ةيفاشلا لولحلا عضو عم ةديقعلا

 .لاجملا اذه ىف ةبئاصلا ةيمالسالا

 ثيدحلا ملعب صصختي مل وهف  هتفاقل عّونت يف زراب رثأ هخياشم ةرثكل ناك ابك
 تناك ذإ كلذ نم ًاروغ دعبأ ناك ,UL .بسحف مالكلاو ةفسلفلاو دئاقعلاو فيرشلا

 ٌدرلا هباتكك خيراتلا ملعب اهضعب طبترا «فيرشلا ثيدحلا ريغ يف ئرخأأ تافلؤم هل
 دق هاو دب ال ذإ .ئوصقلا ةيخيراتلا هتيمهأ باتكلا اذه BT ٌكش الو ,ةطمارقلا ىلع

Gagاهئارآو ءاهفادهأو ءاهتداقب فيرعتلاو ةكرحلا هذه ءوشنل باتكلا اذه يف  
 خيرات نع ريثكلا انفرعل باتكلا اذه انيلإ لصو ولو «ئرخأ رومأ نم اهب لصتي امو
 رداصملا ضرعت ةرثك نم مغرلا ىلع ضومغلا اهفنتكي لاز ام ىتلا ةكرحلا هذه

 ٠ اه ةيخيراتلا

 هعلضت نع Vil, pall نم BH ANI يف ليق ام عمجف يبدألا بناجلاب ىنتعا اك
 امل عئارلا ينفلا All نم OLB تّمض يتلا يفاكلا ةبطخ يف ًايلج رهظي وهف ةغللاب

 .يرجملا عبارلا نرقلا يف Gal رثنلا صئاصخ زربأ نم ناك عوبطم عجس نم هتوح

 GE ال اك فيرشلا ثيدحلا ملع تاروردض نم وهو «لاجرلا يف ًاباتك بتك امك
 .يفاكلا ئوس رهدلا تايداع نم ملست مل call ئرخألا هبتك نم كلذ ريغ ىلإ

Cy Ll tlنم وهف هذيمالتو ىنيلكلا خويش نع  Cleteةيملعلا هتّيصخش  

 : لوقنف ,هخياشم ىلع عيرسلا رورملا نم انه ,UY ءاهتامّوقمو

 ضومغلا مهضعب فل دق ءالعلا نم ةريبك ةعومجم دي ىلع ينيلكلا خيشلا ذملتت



eee ieء.........66.66  BLىفاكلا  

 مهضعبل ورب مل وأ gl باتك يف نيثيدح وأ ثيدح ريغ مهنع دري مو ali مهو

 نم مهمظعم BI ديب .ءاملعلا ةنيلأ ىلع مهركذ درو اأو ,يفاكلا باتك يف طق

 لهأ مولع ةلمح نم نيروهشملا BULL, cody all تاقثلا ءالجألا خويشلا

 : مهو اط تيبلا

 .رايزهم نب مهاربإ- ١

SEALS وبأ-؟ 

  weltىمقلا يرعشألا لع وبأ سيردإ نب .

 ٤ ةيمأ نب هلل دبع نب دمأ . ْ

 . يقربلا هللا دبع نب دمحأ_ه

 . ىمصاعلا هللا دبع وبأ ةحلط نب دمحأ نب دمح نب دمحأ-5

 , . قربلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ1

 . يديزلا ظفاحلا هدقع نباب فورعملا ديعس نب دمحم نب دمحأ-۸

 . هللا دبع نب دمحم نب دمحأ_-5

 . لع نب دمحم نب دمحأ-٠

 . ىشقلا يرعشألا ئسيع نب دمح نب دمحأ-١

  vyيفوكلا دمحم نب دمحأ- . ۰

 , نارهم نب دحأ-۳

 ١4 بوقعي نب قاحسإ- .
 . يشرقلا هللا دبع نب ليعامسإ ۵

  ۱٦نسحلا نب بيبح ,

 ١١ فيفخ نب نسحلا- .

 .٠ يولعلا Le نب نسح ا ديسلا- ۸

 AM لع نب نسحلا 4

 ٠ ناجل ديزي نب لضفلا نب نسحلا- .
 ١» لاله نب دمحأ نب نيسحلا .



 Seasons روطس یف هفلؤمو يفاكلا

 .دوسألا يزارلا يولعلا !AUB نسحلا نب نيسحلا ديسلا ۲

  YYءاروس ليزن ينوكلا مساقلا وبأ دايز نب ديمح .
  VEيرعشألا هللا دبع وبأ نارمع نب دمح نب نيسحلا- .

 . ةروك نب دوأد-"6

 ٦ نب هللا دبع نب دعس  Galيققلا يرعشألا فلخ .

 1 . يزارلا ىمدآلا ديعس وبأ دايز نب لهس ۷

  ase YAيريثجلا عماج نب كلام نب نسحلا نب رفعج نب هللا .

 . رشفملا يثقلا مشاه نب ميهاربإ نب لع

 ٠ يولعلا يناوجلا نسحلا وبأ نسح ا نب دمحم نب ميهاربإ نب "لع ديسلا .

(Gal نع de لاجر نم وهو ) يرارزلا بلاغ يبأ ملعم يدابآ دعسلا نيسحلا نب يلع ١ 
  ۲هيوليجامب هوبأ فورعملا مساقلا يبأ نب دمحم نب يلع . ۰

  PYةنيذأ نب هللا دبع نب دمحم نب لع .

  etيّمقلا هللا دبع نب دمحم نب .

  Yo Hoينيلكلا دمحم نب . ۰

  ethئسيع نب دمحم نب دمحأ نع هتَّدِع لاجر نم ) يناذينكلا ىسوم نب (.
 ءالعلا نب مساقلا اما .

  WAتلصلا نب دمحأ نب دمحم .

 . ( هريغ لمتحيو مّدقتملا تلصلا نبأ وه نوكي دقو ) يققلا دمحأ نب دمحم 9

 . يروباسينلا نسحلا وبأ ليعامسإ نب دمحم ٠

 .زازرلا سابعلا وبأ رفعج نب دمحم ١
 . يرلا نكاس يفوكلا يدسألا نوع نب ast نب رفعج نب دمحم غ7

 . يئاطلا نسحلا نب دمحم ۴۳

 ٤ رافصلا رفعج وبأ خورف نب نسحلا نب دمحم .

 . يريمجلا كلام نب عماج نب نيسحلا نب رفعج نب هللا دبع نب دمحم 0

 . ينيلكلا ليقع نب دمحم £7



LYم مموج وجم  antes anم مرو  eee cece reece reece teen nett eens saیقاکلا نع عا  

. GAS نالع نب دمحم LY 

  ۸ينادمحلا دمحم نب مهاربإ نب يلع نب دمحم .

BIN رمعم نب يلع نب دمحم 4 

  ۰يني وزقلا هللا دبع يأ نب دومحم نب دمحم .

«gill راطعلا رفعج وبأ يحب نب دمحم ١ 

 .ددعلا اذه ىلإ ىنيلكلا elise لصوأ نم ىلع فقأ ملو

Ulكش ال مهف هتذمالت نع  ASTةسائر هيلإ تبتنا دقو ايس ال «هتذتاسأ نم  

 نيرشعو BIS ىلع الإ فقأ مل نكلو ,يسابعلا ردتقملا مايأ يف ةيمامإلا ءاهقف

 هوخسلتس HN و ALS هوورو «هفتصم نم يفاكلا باتك اوعم نم مهيفو ؛مهنم اذيملت

 نم هيقفلا اذه ناكو ,يعفاشلاب فرعيو «نسحلا Gk یکی بتاكلا فسوي نبا

 نع هلمكأب يفاكلا باتك ئور نم وهو .هيلإ نيبّرقملا مالسإلا ةقث ذيمالت ةلمج
 .دادغبب ةزاجإو ًاعامس هفّنصم

 نابعش فصتنم يف موتحلا هلجأ هافاو نأ ىلإ دادغبب ينيلكلا ءاطع رمتسا اذكهو

 , طاريق GL فورعملا ىنيسحلا رفعج نب دمحم ديسلا هيلع Choy (ه (TVA ةنس

 ةفوكلا باب ىلإ لمحو .دادغبب نييبلاطلا بيقنو .هرصع ىف ةيمامإلا ءالع نم وهو

 .نيدلاخلا ٌلجس نم ةحفص هتومب توطناو .دادغبب اهتربقم ىف نفدو





Converted by Tiff Combine 



 حالطصالاو ةغللا 3 مامإلاو ةمامالا

 همؤي ATs Sls Lab :يأ (Bl) وه يوغللا اهرذجو (ةمامإلا) ظفل لصأ د
 مامإو ؛ةمامإلا يهو « مُهَمَّدقت : يأ مهب َّمأو ّموقلا Al .هيلإ ad ونو هَّدَصَق :يأ ام

 وأ ؛ميقتسملا طارصلا ىلع اوناك موق هب ا نم YS وهو .مهيلع مّدقتملا وه موقلا

 .نيلاض اوناك

 أ

 :ليزنتلا يفو EEL :عمج او «هريغو سيئر نم هب منا ام مامإلا :هديس نبا لاقو

 .مهتداقو رفكلا ءاسؤر اولتاق :يأ 7 رفكلآ ةّمئَأ اولتاقف ل

 ءهل حلصملاو همّيق :ءيش US مامإو (AS :هعمجو cay ئدتقُي نم مامإلا :ليقو
 مامإو gs MH» مامإ ةفيلخلاو .ةّّيألا مامإ ل هللا لوسرو ,نيملسملا مامإ نآرقلاف

 ."”نيملسملا مامإ :انلوقك ءًاسيئر مامإلا نوكيو « مهدئاق دنجلا

 وهف «ةودقو اليلدو ادشرم ذختا ءيش وأ صخش لك ىلع مامإلا ظفل قلطيو

WM, ow os ow fy ٠ 

 :اهنم ةفلتخم gles ميركلا نآرقلا يف ظفللا اذه درو دقو

AYA ةبوتلا: )١( 
 جات NANOS يرهوجلا/ حاحصلا TY IVY روظنم نبا / برعلا ناسل 0١ ديرد نبا/ ةغللا ةرهمج (؟)

 pal - ۱۹۸:۸ يديبزلا/ سورعلا

NAV SI وبأ/ تايلكلا )"( 



eters £1يفاكلا نع عاقلل...0066660...0 660660606606060 6000ه دمهم و مم موج ممن  

OY » ًاماَمإ oly َكُلِعاَج Ap ىلاعت هلوقك: ٠ ills دوصقملا وأ ةودقلا - ١ 

 :يأ  AL؛ كنع نوذخأيو كوعبتيف سانلا كب  BYسانلا  oohيأ .هلاعفأ :

 .اهنوعبتيف اهبودصقي

 . 4 رفكلا EST git » :ىلاعت هلوقك ,مهتداقو رفكلا ءاسؤر - ؟

 . ( نيم {pil BLS :ىلاعت هلوقك «حضاولا قيرطلا- ۴
 :ميانكب :يأ pu ییا لك ار ْوَي » :ىلاعت هلوقك «باتكلا -

 OY ala وأ ین ١ نيدب أومتتا : ليق امك« ء مهنيدب : :ليقو

 :هعمجو ,ثينأتلاو ريكذتلا هيف يوتسي ؛ ,هب م ۇي امل سا وه : ةغللا يف نذإ مام الاف

oss ily aSءافلا رسكب (لاعف) ىلع  , 

 ايندلاو نيدلا رومأ يف ةماع ةساير LE ةمامإلا اوفّرع دقف : حالطصالا يف ائأ
 ديق فيرعتلا يف ءالضفلا ضعب دازو FEM fell نع ةباين صاخشألا نم صخشل

 نوكتف .ةيالولا مومع ALN ad ضّوفي بئان نع اذهب ًازرتحم (ةلاصألا ٌقحب)
 ةساير ةمامإلا» :اهفيرعت يف لاقف LAY تسيل اًتكلو ًاضيأ ةماع هتساير
 BLN be يناسنإ صخشل Wally نيدلا ر ومأ يف ةماع

 ةمامإلا) :نع هل ًازبيق (ئربكلا ةمامإلا) :ممسا هيلع قلطي بصنملا اذهو

VYEY ةرقبلا: )١( 
 MYA :ةبوتلا (؟)
 .۷۹/۱۵ : رجحلا (۳)
 .۷۱/۱۷ :ءارسالا (4)
 ٠١:١ - veal يحيرطلا/ نيرحبلا عمجم (0)
 نم 174 :ةيبآلا بارعإ ىف ۲۵ ١: ىنوباصلا دومحم فينصت / هفرصو نآرقلا بارعإ يف لودجلا (1)

 1 1 .ةرقبلا ةروس
 ٠۷. :يرويسلا دادقملل رشحلا موي عفانلا :هحرش عم .يلحلا ةمالعلا/ رشع يداحلا بابلا (۷)



 .ةالصلا ةمامإ يف سانلا هّمْؤي نم ةفيظو يه يتلا ( ئرغصلا

 هللا لبق نم بوصنم «سانلل ةودق هل أل ًامامإ مامإلا يمس » :رابخألا يناعم يفو

 ."7«دابعلا ىلع ةعاطلا ضرتفم «لاعت

 ىلع (ةفيلخلا) ظفل قلطأ اذل ,نيملسملل لوألا مامإلا وه Bi ّئينلا ناك الو
 ةمامإلا بصنم يف ا مظعألا call فلخ دق ةفيلخلا نوك رابتعاب ءًاضيأ مامإلا

 .هتطلس ىف ةيساسألا ماهملا نم تحبصأ دقف ئرغصلا اّمأ .ئربكلا

 GANTT َدَعَو ١ :ىلاعت هلوق ريسفت يف ءاج ام قالطإلا اذه to دّيؤيو

 مامإلا نعف 4 SANT يف abet) dL BIT gla bg مكن أوُنَمآ
۳ 

 ' م ةّمئألا مهو :لاق اط قداصلا

 BEE ةمئألا ءامسأ ىئاعم WV باب 54 :قودصلا / رابخألا ىناعم (1)

 ,00/؟8 :رونلا(؟)

 NEV ىنارحبلا/ نآرقلا ريسفت ىف ناهربلا (۳)
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etيالثلا لعفلا وهف (ةفالخلا) ظفلل يوغللا لصألا : ASنالف فلخ :لاقي  
 ,هعم ly هدعب Gl هل ةفيلخ وهف ًانالف نالف ,GIL . مهتنوؤمب ماق اذإ cabal ىف ًانالف

 هلعج :هفلختساو .قفيلخ هتلعج :يأ ,هتفلختساو ًافيلخت هفلخأ bye تفلخو

taut: GG,هلل فلخيف بهذي لام ةلزنمب  WSهنبا نوكيف توی دلاوو  

WEةفيلخ : :يأ هل , GIN,رارشألا نم لاقي نأ زوجي الو ,نيحلاصلا نم : 

CHEرايخألا نم الو : BE 

LI,نم وه  GREنم  lSهماقم رمألاب موقيل هريغ لدب نئاك وهف  

 Lal, cate بونملا ةبيغل El ريغلا نع ةباين يهو «ةفالخلا : wy ,هّدسم د سيو

Ely car glهزجعل . Blyهدابع ىلاعت هللا فلختسا اذه ىلعو ,فّلْختسملا فيرشتل  

es 

 ةغلابملل تديز ءاتلاو . عملا ركذم هل آل ,فئالَخ :وه ) نم عمجلاو

 نأ ةدافإل ءفاصوألاو لاوحألا مئاظع ىلع dhl ظافلألاب oul يف مهئداع ىلع

Gailكلذ يف ةياهنلاو ةياغلا وه . Lal tyرظنلاب_ فيِلَخ هدرفم  ءافّلُخ ىلع  

(V)يديهارفلا/ نيعلا باتك  LEEنبا/ برعلا ناسل 119:1 ديرد نبا/ ةغللا ةرهمج  

 AYV .ءاقبلا وبأ/ تايلكلا . لح 187:4 روظنم



eee eee eee ea eer e eater 0۰ىفاكلا نع م  

 ." دقت اك فئالخ :هسايقف Sy «هظفل ال هانعم ىلإ

 َلاَق 315 » :ىلاعت لاق .ميركلا نآرقلا يف هيتغيصب هعمجو ةفيلخلا ظفل درو دقو
 ُْكَلَعَج coll َوُهَو ل :ىلاعت soning ضزألا يف ليج ين زال كل

 ٍمْوَق دعب نم BE ْمُكلعَج ْذِإ 955515 ل :هنأش te لاقو .' 6 oii فِي

)£( ae 

 :نيينعم دحأ فرعلا يف ةفيلخلا نم دارملا GI مّدقت Ce رهظيو

 رومال | fe نوكي نأ Lely ,لسرلا نم هلبق ناك نمل ةفيلخ نوكي نأ اّمِإ وهف

 هانعم نم داري ام ىلإ قالطإلا دنع فرصني ام ًابلاغ نكلو ؛هريغ لبق نم

 ةعامجلا سأرو مظعألا ناطلسلا وهو يمالسإلا موهفملا يف يحالطصالا
 . ةيالسإلا )0(

 5 57 «ةيحلإ ةعيرشب ب مكحلاو سانلا نم al ىلع ةرامإ» Ul :هترابع

 عينت الو عيضأو يمؤق يف Alb نوڙا هبحَأل ئوم َلاَقَو ) : :ىلاعت لاق

Jsلاقو . 4 َنيِدِسْفُملآ  GD Bhان دا  LE esيف  Seb asl 
WH G5قلاب  ENGئَوهلآ  » '*. 

 عمجم YY :ءاقبلا وبأ/ تايلكلا «فارعألا ةروس نم (15) ةيآلا ريسفت يف 464 :4 :نايبتلا ريسفت )١(
 0050£ ىحيرطلا/ نيرحبلا

00” saad) 
NOP: ماعنألا )( 
AAV فارعألا: )4( 

 . ٤۱۸:۸ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد 00 و١0 :0 يحيرطلا/نيرحبلا عمجم )0(

 .17/:بوقعي نيسح دمحأ يماحملا /مالسإلا يف يسايسلا ماظنلا )
MEY فارعألا: )۷( 
ANA: ص ةروس (A) 



 ,ةّماه قئاقحو رومأ ةلمج يمالسإلا موهفملا يف (ةفالخلا) faa نم حضتتو

 : يهو

EI ؛ةّوبنلل يعيبطلا دادتمالا ىه ةفالخلا ١ BYلوسر فلخي نم وه ةفيلخلا  

Beaيف  satهماقم موقيو  doyةيمالسإلا ةلودلا نوؤش ةرادإ يف هّدسم , 

 تاماركو «ةرهاظ بقانمو ial لئاضف اذ ةفيلخلا نوكي نأو KY هيلعو
 مهين دعب نيملسملا Luly « مهملعأو هنامز لهأ لضفأ نوكي نأ راصتخابو ,ةرخاف

UL,؛ًاريبدت مهحصأو  AB EYةؤبنلا ماقم . 

GLYهعم دعبتسي ام اذهو ىلاعت هللا عرشل قيبطتو حالصإ يه لوسرلا ةفالخ  
 نمو «مهتابغرو سانلا ءاوهأل ةكورتم هحيشرت وأ MLL ةيمست نوكت نأ ًالقع

 wal يف لّخدتت ال نأ اهطسبأو لئاسملا gal حلاعت يهو ءازغلا ةعيرشلا ىلع لاحلا

 . بجي اك اهمّظنت الو - ةفالخلا : يأ  اهمظعأو رومألا

 نوكت نأ اّمِإ يه ميركلا نآرقلا تايآ رئاس يف اهتاّقتشمو (GE) ةدام ۴
 نوكت نأ Lily بلغألا وهو  فالختسالا ةلأسم SAN لعجلا ىلإ ةدنسم

 ينآرقلا روظنملا قفو ةفيلخلاف .نوفلختسي نميف 8 ءايبنألا لاح ناسل نع ًاريبعت
 لوبق زارحإ bls ,فالختسالا اذهل هئاضمإو هئاضرب هلبق oe فّلختسُي نم وه

 ral دكؤي ام اذهو ءروظنملا اذه قفو هنع غورفم فِلْخَتسملا ةفالخب فّلْخَتسملا

 .هلامهإ مدعو SLL اذهب ةعيرشلا
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 مامإلا بصن بوجو

callقرفلاو بهاذملا  LOLنم كلذ نع ٌدشو «مامإلا بصن بوجو ىلع  
 بصن بوجو مدعب اولاق ذإ .جراوخلا نم تادجنلا ةقرف مهو ah gf دادتعا ال

 . هزاوج اودقتعاو مامإلا

 وأ «قلاخلا ىلع بجاو وه لهف cai by هتهج يف بوجولاب نولئاقلا فلتخاو

 ؟ لقعلا وأ «عمسلا قيرطب بوجولا اذه فرعي لهو ؟ قولخلا

 ؛ًالقع نلاعت هللا ىلع مامإلا بصن بوجوب لوقلاب ةيمامإلا ةعيشلا درفنا دقو

 SEES fell دعب ةعيرشلل ظفاحلا وه مامإلا ّنأل

 هللًافّرعم مامإلا نوك وه ale اولعج مّ الإ كلذك وه ةيليعامسإلا نع لوقنملاو
lsمّلعم ريغ نم مهدنع كلذ تي ال ثيح هتافصو . 

 اذه ةفرعم قيرطب اوفلتخا مث ght ىلع بصنلا بوجوب مهريغ لاقو

 .بوجولا

 Lee بصنلا بوجو : ةلزتعملا AST, ALU لهأ روهمج دنعف

Ulروهظ دنع مامإلا بصن اوبجوأ دقف ,ةلزتعملا نم هعابتأو يطوفلا ماشه  



cee ofيفاكلا نع  

 دنع رمألا سكع دقو pled نوعيطي ال ةمّلّظلا SY ؛ ملظلا روهظ دنع ال لدعلا

 روهظ دنع مامإلا بصن اوبجوأف .ًاضيأ ةلزتعملا نم هعابتأو مصألا ركب يبأ
 . "”ملظلا

 دشري نسم Ube هبيصنت ةلأسم يف ةيمامإلا ةعيشلا هب لوقي يذلا بوجولاو
 ينعي ال ا ئنلا دعب ةعيرشلل ًاظفاح نوكيو «حالصلاو ريخلا قرط ىلإ دابعلا
 دحأ هب لوقي ال ام اذهف ,ىلاعت هللا ىلع ینیلکتلا بوجولا  باَّثكلا ضعب همهف اك-

 دبعلا بجوي نأ لوقعملا نم سيل ذإ «مهريغ نم الو ةعيشلا نم ال نيملسملا نم
 دوصقملا Lily !؟ هّبر ىلع Lal بجوي نأ فيعضلا قولخملاب فيكف oY ye لع ًارمأ

 هناحبس هللا ةلادع بوجوب لقعلا مكحك توبثلاو موزللا وه بوجولا اذه نم

 .هنأش لج هدابعب حلصألا لعف بوجو وأ «ىلاعتو

 هيلإ اوبهذ ام ةّكص دّيؤت call ةيلقعلا ةّلدألا نم ريثكب ةعيشلا ءاملع ٌلدتسا دقو

 BLY عم ًاراصتخا اهضعب ركذنس .ًالقع ىلاعت هلل ىلع مامإلا بصن بوجو يف

 .مهبتك يف اهئاظم ىلإ

 طارصلاو :٠٠۲ ىلحلا ةمالعلا /داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشك يف لاوقألاهذه عجار (1)
 . عبارلا دلجملا نم ۳٤۵ :۸ يجيإلا/فقاوملا حرشو ٠۳:١ يطابنلا/ميقتسملا



 ةيمامإلا دنع ةمامإلاف ؛ةعاطلا لعف ىلإ وعدي ام يهو .فطللا ةدعاق ليلد |

 ,مهلبح لصتيو «مهلمش عمتجي مهيف مامإلا دوجوب BY ؛هدابعب ىلاعت هللا نم فطل

 ءلفاغلا ظّقيتيو ؛لهاجلا عدتريو ‹ينغلا نم ريقفلاو is sill نم فيعضلا فصتنيو

 رمألاو ,داهجلاك :مالسإلا ناكرأو نيدلا ماكحأ رثكأو عرشلا لطب مدع اذإف

 .كلذ وحنو ءاضقلاو .ركنملا نع يهنلاو .فورعمل اب

Ju,هيلع  BIمهريبدت يف هيلإ نوعزفي نمو ءاسؤرلا نم اولخ ام اذإ سانلا  

 رهظو Cel» لعف مهيف اشفو .مهتشيعم ترّدكتو مهاوحأ تبرطضا ؛مهتاسايسو

 اوناك مهرومأ 3 !mel نوعجري ءاسؤر وأ سيئر مط ناك اذإو » يغبلاو ملظلا مهنم

 .لاحو نامز ّلكو ةدلبو ليبق JS ٌمعب رمأ اذهو .دعبأ داسفلا نمو برقأ حالصلاىلإ

 الو مهل حلصألا وه ام الإ هدابعب لعفي ال ىلاعت هللا نأ ىلع ًاضيأ لقعلا Jo دقلو

 دشري نم بصنب الإ ايندلاو نيدلاو شاعملاو داعملا رمأ ماظتنا هنتي ال هنأ بير

 مهتعزانمو مهماصتخا دنع هيلإ مهّدريو «مهلهجو مهفالتخا دنع !GL ىلإ سانلا

 مهتالداحجو

 Cia ىّنَح َنييذعُم اَنُكاَمَو ا نایب الب باقعلا بقل لسرلا ثعب ىلإ رارطضالا ۲
 جايتحالا نم ضرغلا EY ؛ مهئايصوأ ىلإ رارطضالا يف راج هنيعب وه 4 ًالوُسَر

 )١(الاسراء: 10/1097



eee eee etcetera eee eters 605يفاكلا نع عاقل.  

 نود نامزب ٌصتخي ال ally ّنلا ىلإ جايتحالا نم ضرغلا سفن وه مامإلا ىلإ
 .اهب ملاع اهيلع مق نود ةيوامسلا عئارشلاو بتكلا ءاقب GS الو ءرخآ

 نم SAFI دق اهفالتخا ىلع ةيمالسإلا قرفلاو بهاذملا عيمج نأ فورعملاو

 .داضتو ضقانت نم Yay امم مغرلا ىلع اهتادقتعم tes ىلع ًاليلد زيزعلا باتكلا

 . 4 مهيدبأ قوق هللآ دب :ىلاعت هلوقب Janel ميسجتلاو هيبشتلاب لاق نف

 wii 33 َكَبَر َشْوَع ُلِوْحَيَو < :ىلاعت هلوقب لدتسا لولحلاو ءاوتسالاب لاق نمو
day4 ةا  . ST,َءآَجَو لو 4 ىوتشآ شْرَعلآ ىلع  ibs 

 .  ًافَص ًاَفَص ُكَلَملآَو

 G55 ىلإ # BU ٍذئَموَي هوجو ¥ : ةيآلاب لدتسا دقف ةيؤرلاب لاق نمو
 . 4 ٌةِظاَن

EL,نم هنع كلذ فن نم  a ell Jalهلئمك سیل » :ىلاعت هلوقب لدا ةف  
Beckٌعيِمَسلآ َوُهَو  eel1 رد ال طو 4  

Suid Gaal 

 | نوعان اَمَو » :نلاعت هلوقب ربجلاب لوقي نم لدتساو

gt 

AEA: حتفلا ١ ) 

 AV/NG : ةقاحلا (؟)

 ,0/۲۰ :هط )¥(

 ۹: رجفلا( )8(

YYLYY/V0 ةمايقلا: (0) 

AVEY ئروشلا: CV) 

 ) )۷الانعام:۱٠۳/۱,

 .۲۹/۸۱ : ریوکتلاو :POV ناسنإلا (۸)



Year ل nage a 
CUS نم يدهَيَو 1TH نَم Lat», 

 مُهاتملظ امو ¥ و 6 bell مالظب كبَر امو 8 sls هلوقل نورخآ هافنو

 | 0 ."” © galls هه أوُناَك نكلَو

Liste,داكت ال  udنيب اهضقانتو اهفالتخا ىلع ةديقعلا لئاسم نم ةلأسم  

 ,زيزعلا باتكلا ىلع Yate تابثإ يف اهلهأ دنتساو الإ ةيمالسالا قرفلاو بهاذملا

 ,لّصفملاو لمجملاو ,هباشتملاو Sal ىلع ميركلا نآرقلا لاقشا كلذ ىلع مهدعاس

 قلطملاو «ماعلاو صاخلا دوجو نع ًالضف «خوسنملاو خسانلاو «مهبملاو حضاولاو
 .ديقملاو

 نم امف شد ام ىلع ةدايز .ًاضيأ كلذ للع تلمتشا دقف ةرّهطملا (atau اأ

 تّئشتو اهيناعب سانلا AST لهج عم .ةركفل ًايعدو يأرل ًاجيورت ةريثك ثيداحأ
 (BLN باتكلا يف امل ًاظفاح [LL كانه نوكي نأ ًالقع بجوي ام اذهو .مهئاوهأ
 ام مهل chan SME ats دعب هدابع ىلع هلل he نوكيل اهنم ءيش هيلع هبتشي ال

 @( سس
 مهب دعب هيف اوفلتخا

 لاق تح EAN لهأ انناوخإ نم دئاقعلا يف بتك نم ضعب اهكردأ ةقيقحلا هذهو
 ةلاح ال يضقي ةيوامسلا ةلاسرلاب ثوعبملا تو يحولا عاطقنا َّنِإ» :مهدحأ

 م نم ىلع نخي يذلا يحولل ينطابلا نومضملا ريسفت عيطتسي نم دوجو ةرورضب

MO: رطافو 4۳/۱لحنلا :٩ )١( 

EVEN تلصف: )۲( 
.۷۷٤۳ bo SP) 

 دارملا فشكو VAT :ًاضيأ هل ةريخذلاو 17:١ ئضترملا ديسلا/ ةمامإلا يف يفاشلا يف ةلدألا ةيقب رظنأ )6(

 ديسلا /نيقيلا قح ٠۳:١ يطابنلا /ميقتسملا طارصلا ؛117 : يلحلا ةمالعلا /داقتعالا درجت حرش يف

 YOY IN رش هللا دبع



oAيقاکلا نع عاق  

 هب أدبت نومضملا اذه يعاولا كاردإلا ثري مامإ نم HBF نمو «هملع تؤي

 "7 «ةذبنلا ةرئاد ءاهتنا دعب ةيالولا ةرئاد

 نيبو هنيب فالخملا ٌدتشا نيح ole ةفيلخلا فقوم ىلع ثحابلا اذه قلع دقو

 ةفيلخ وأ ًالوزعم ةفيلخ نوكي نأ نيب هورّيخ نأ ىلإ رمألا لصو مث هيلع نيرئاثلا

 ,ةليل نيعبرأ هوردصحف » هللا هينلبرس ًالابرس علخأل نكأ do :مهبلع مهيلع ٌدرف < ًالوتقم

 برققي ةرظنلا هذهب ثلاثلا ةفيلخلا ودبي الهف» :هلوقب - "”«سانلاب Jey ةحلطو
 رأجي نأ لاحلا ناسل كشويل تح «بلاط يبأ نب "لع ةعيش يأر نم ًاديدش ًابرق

 يف مه رايخ ال اك اهحنم يف سانلل رايخ ال ةفالخلا وأ ةمامالا ّنأب ريهج توصب
 ئرت مأ !؟ غارف نم أشنت نأ هذهك ةرظنل نكي لهو ؟ نوكلهي ام قوف األ اهعنم
 هملع دق ,مايألا كلت يف لوادتملا يسايسلا يمالسإلا ركفلا نم ًابناج Rar تناك

 كلذ هدروأ Le هتمزأ يف عافتنالا  لقألا ىلع cal وأ ؟ هب Thy ناّقع نبا

 ,ALM ةمامالا دنع ركفلا نم بناجلا

 ةيسرافلا ةفاقثلا جانن نم الو ؛ينيلكلا يحو نم نكت مل ةمامإلا ةركف نإ : لوقأ

 ءالؤه تيلو ؛ليصألا | يمالسإلا ركفلا نم يه اغإو 'نيثحابلا ضعب معز امك

Lttةفيلخلا فقوم هيلع يوطني  BWلئاقلا فرعلا ىلع رص جورخ وهف  
 دنع مالسإلا يف مكحلا ةيرظن ليلد نع لفاغتو PLM بيصنت يف ئروشلا ةّيعرشب
 .نيثحابلا ءالؤه

Olوأ ًاعمس انيلع مامإلا بيصنت بوجو قطنم  Sticبوجولا اذه راكنإ وأ  

 )١( :دوصقملا دبع حاتفلا دبع/ةفالخلاو ةفيقسلا ١18.

 ىلاعت هللا نم ةفالخلا GL هداقتعا نع ةفيلخلا فشك امك  ه ۳١ ةئس ثداوح :334 :1 يربطلا خيرات (؟)

 ينولمحي نأ نيب ينوريخ دقو» :اهيف لوقي يتلاو هدجنتسي ةيواعم ىلإ هتلاسرب اهيف سانلل نأش الو
 (NA ةبيتف نبا/ةسايسلاو ةمامالا « يناسك يذلاهلا ءادر مهل عزنأ نأن يبو ليحدلا لبإلا نم فراش ئلع

 AY :ةفالخلاو ةفيقسلا (۳)

 VY : ةميعط نمحرلا دبع رباص .د/ًابهذمو ًادقتعم ةعيشلا 6(



 ةلأسمل يخيراتلا عقاولا ريربتل ءاج قطنم وه ST نود تقوب هديدحت وأ ءًالصأ

 :بابسأ ةدعل كساتم ريغ وهف يلاتلابو » قيم gall دعب مامإلا رايتخا
 نكي ال gly ,مامإلا يف اهرفوت بجاولا تافصلاو طورشلاب قّلعتي ام اهنم

 .ةمصعلا يهو اهّمهأ ةفرعم رايتخالا أدبم قفو

 الإ ناك CY اهحنم نكي ال ىتلاو ءاهتاذ GLY ةبترب قّلعتي ام اهنمو

 .ثحبلا هنّيبيس اك .نييعتلاو ٌصنلاك سّدقملا عرشلا تارابتعاب



Converted by Tiff Combine 



 ءًامامإ نوكي gad ةمزاللا تافصلاو by pall رفوت دعب الإ ةمامإلا Aust ال

 .مامإلا تافص يف اوفلتخا mel الإ .نيملسملا gle نيب هيلع GH نم اذهو

 یف ًاباتك دجت داكت ال تح عوضوملا اذه نع ًادج ريثكلا نوملسملا بتك دقو

 | .مامإلا تافصو LLY عوضوم هيف ركذ دقو الإ دئاقعلا

 : يه «ثالث مهنيب اهيلع عزانتملا تافصلا مهأ نأ هوبتك te صلختسُيو

 ,ةيرحلاك «تافصلا كلت ادع ام CT .ةمصعلاو .ةّيلضفألاو tale ةفص
 لاقي نأ نكميف cig Bl تافص نم كلذ ىلإ امو «شيرق ىلإ باستنالاو ءلدعلاو

 ىلإ بستني مل نم ةمامإ مهضعب زّوج دق امل ًاضيأ امف فلتخملا نم LL اهنع
 !! ًاضيأ قسافلا ةمامإ زوج امك «شيرق

 led عزانتملاو اهبلع قفتملا تافصلا يف لوقلا طيسبت ثحبلا فده نم سيلو

 .مالكلاو دئاقعلا بتك ىف هناظم نم بلطُي كلذف

 نيب ًافالتخا تافصلا هذه رثكأ ىف لوقلا طيسبت وه ساسألا فدهملا لب

 نسم نيريثكلا لبق نم دقنلا ماهسل تضرعت ثيح .ةمصعلا يهو الأ ,نيملسملا

 اهفصو ىلا ةمامإلا يف يفاكلا دئاقع دقن صوصخللا by «ةعيشلا دئاقع نع اوبتك

 اودرفني نأ مهل ناك ام مهرظن يف ةيمامإلا ةعيشلا نأكل go ,ريطاسألاب مهضعب



gepa 1۲يفاكلا  

 ةعيشلا دئاقع ٌنأكو .اهيف يفاكلا تاياور الول ةمصعلا بوجوب لوقلاب مهريغ نع

 !! ىفاكلا

 ةمصعلا فيرعت

 : لاقي aby امن دعني : يأ «هدبع هللا ةمصعو . ail : برعلا مالك ىف ةمصعلا

fd ah dace .نم هللا َكُمِصْعَي نأ يهو .ةّمْصِعلا :مسالاو .هاقوو هعنم  

 :ىلاعت هلوق هنمو tll نم تعنتما :يأ هللاب ٌتْمّصَععاو .كنع عفدي :يأ ءّرشلا

ily >َنِم َكُمِصعَي  alllًاضيأ هنمو ,كيلع نوردقي الف مهنم كعني :يأ . "7 4  

 . ””ءاملا نم ينعنمي : يأ . "4 ءاملآ Ge ينُمِصعَي Jo ىلإ يوآَس ا :ىلاعت هلوق

 فّلكملاب ىلاعت هللا هلعفي نخ فطل LEU ةمصعلا اوفدرع دقف : حالطصالا ىف اأ

 باكترا نع عانتمالاو ئوقتلا ةمزالم ىلع ثعبت ةيناسفن ةّيفيك : يه وأ

 .“ ةيصعملا كرتو ةعاطلا لعف ىلع gill اهيف زوجي الو ءاهيلع ةردقلا عم يصاعملا

 )١( :ةدئاملا 1۷/۹۵,

LYN \ (۲)دوه: 

 ) )۳نيعلا باتک : رظنأ ( TUEبرعلا ناسل 0:۲ ةغللا بيذهت  EYنيرحبلا عمجم 11715

 :NV ىلحلاةمالعلا/ pte ىداحلاب ابلا 5 :ديفملاخيشلا/ةيداقتعالاتكنلاو ۲۳١ :داقتعالاحيحصت (4)



 ةمصعلا حلطصم خيرات

 840 تيبلا Gal asl يف ةيمامإلا ةعيشلا اهدقتعت يتلا (ةمصعلا) ئوعد نكت مل

 ملع ءوشنو ةفسلفلاب هرات ءاّرج نم يمالسإلا ركفلا يف لصاحلا رّوطتلا ةديلو
 يمالسإلا جيراتلا قامعأ يف هروذجب براض ةمصعلا حلطصم خيرات BY ؛مالكلا
 یف ةحارص هدورو كلذب دهشي ,لّوألا اهردص يف ةيمالسإلا ةلاسرلل بكاومو

 . 850 راهطألا AN نعو SBF Zell نع ةّيورملا ثيداحألا

 Lily ءءاصقتسالا وه يضرغ نكي ملو كلذ نم هيلع تفقو ام ضعب يلب اهفو
 روصعلاو مالسإلا ردص رصع يف ًافورعم ًاعئاش ناك حلطصملا اذه bl تابثإل

 : ةقحاللا

 يلع نأشب - لاق هلأ لَم tall نع A يلع نع :رابخألا نويع يف ١

AE,هدلو نم  BOنم نوموصعملا مهو « هتوفصو . لجو رع هللا ةريخ مهنإف» :-  JS 

 . ۾ ةئيطخو بنذ

 :لاق BE ئنلا نع «سابع نبا نع :رابخألا نويعو «نيدلا لامكإ يفو - ۲
Ww), Lo ee ft 

«Ul»8 « نوموصعم نورّهطم نيسحلا دلو نم ةعستو ‹ نيسحلاو . نسحلاو . ىلعو  

 هلل ةعاطلا hy :لاق هلأ RA نينمؤملا ريمأ نع :لاصخلاو  عئارشلا fle يفو - ٣
wt 4 t ut 8 4 8 0 5 

 ال نورّهطم نوموصعم مهنال رمالا ىلوأ ةعاطب رم امنإو ءرمألا ةالولو هلوسرلو لجو زع
4 35 
 . «ةيصعمب نورماي

 .۲/۱۹۳:۲۵ ىسلجملا /راونألا راحب ىف هنعو VVV/ OV EY قودصلا / BLS BM رابخأ نويع )1(
 PINON NO راحبلا ىف هنعو RLS Solel ۱ ۳۱/۱٤ نويعو ١: 58/18١: قودصلا/ نيدلا لامك (؟)
 AVVO YO راحبلا ىف هنعو ۰۱۸:۱ قودصلا/لاصخلا 0۲ :قودصلا /عئارشلا للع (۴)



VEيفاكلا نع عاقل. اا  

 a Ef ي : | يغبني «Lely :ةغالبلا جهن بطخ نم ال يلع نينمؤملا ريمأل ةبطخ يفو - ؛
 . «ةيصعملاو بونذلا لهأ اومحري نأ ؛ةمالسلا ىف مهبلإ عونصملاو ةمصعلا لهأل

 نم هللا مهمصع نيذلا مه» : - ةعاربلا جاهنم يف اك  ةمصعلا لهأ نم دارملاو

 اب ةينالقعلا مهتّوقل ةروهقم ةراّمألا مهسوفن لعجب «رئارجلا نم مهبقوو «يصاعملا

 نع عادترالا ةكلم كلذب مه لصحف ,تاعاطلا عفانمو يصاعملا بئاعم نم مهفّرع

 نيذلا :يأ ,( ةمالسلا يف مهيلإ عونصملا) مهو .مراحما ماحتقا نم عانتمالاو بونذلا
 ميقتسملا هطارص نع SLAY نم ةمالسلاب مهيلع معنأو مهيلإ هناحبس هللا عنطصا

 يف عوقولاو .تاملظلا ىلإ رونلا نم جورخلا نعو ؛ميوقلا ange نع فاستعالاو
 ةئيطخلا مهنم اوأر ا .(ةيصعملاو بونذلا Jal اومحري نأ )و .تاكلملا يواهم

 ءنالذخلاو لالضلا يداو يف هيشلاو ,ناومملاو dill رحب يف قرغلاو ,نايصعلاو
 ىلإ SL داشرإو «قيمعلا رحبلا نم قيرغلا مهذاقنإب لصحي نأ :مهنم ةمحرلاو

 ."'«داقتعالاو لمعلا يف دادسلا ىلع هيبنتلاب داشرلا

 ًايعّدم ءاهحرش ديدحلايبأ نبا كرثل ةرقفلا هذه حرش لقنل انررطضا دقل :لوقأ

 يف حرشلا بجوتسي ام pal كرت al يرمعلو ,حرشلا بجوتسي ام ابف سيل نأ
 يف دجي AGN اهحرش كرت هلأ ٌنظلا بلغأو . هلك جهنلا يف ةدراولا ةمامإلا لئاسم

 قفاوي نعم BE مامإلا نع ةبطخللا هذه رودصب هداقتعا دعب - ةمصعلا ظفل يناعم

col gaىلإ ردابتملا اهانعم نع هبجومب اهفرصو ةظفللا هذه ليوأت هلالخ نم ردقيل  

 ةمامإلا ةلأسم يف هيأر قفاوي ال مالك ّلكل هليوأتب فرع دقو اس ال .ناهذألا

BULL,هل آل ,لضافلا دوجو عم لوضفملا ةمامإ زاوج يف هداقتعا عم ضراعتيو  

 ةمامإ زّوجو شلت هلا لوسر دعب قلخلا لضفأ وه ا We BL ةحارص فرتعا

nore ( مقر ةبطخلا 09:9 ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش )١( 

 ةبطخلا حرش - 779:8 يئوخلا يهشاهلا/ ةغالبلا جهن حرش يف ةعاربلا جاهنم (؟) )١1١(.



 !! بجعلا نم اذهو « هيلع هريغ

 ىلاعتو كرابت هللا Sty :لاق هلأ اهل نينمؤملا jul نع :ىفاكلا لوصأ ىفو  ه

 لعجو «نآرقلا عم اناعجو ,هضرأ يف هتّجحو « هقلخ ىلع ءادهش انلعجو ءانمصعو انرّهط

 . 7« انقرافي الو هقرافن ال ءانعم نآرقلا

 نم اهدّيؤي ام ال فيرشلا ثيدحلا اذه تارقف نم ةرقف لكل BT بير الو
 ىدل ثيدحلا بتك قثوأ ىف ةلوقنملا ةرّهطملا ةّيوبنلا ,LA زيزعلا باتكلا دهاوش

 روتكدلا هاعّدا ام ضحدل ةيديهفلا ثوحبلا هذه ىف ًالصفم Gla امك ,نيفرطلا

 ." ريطاسألا نم يفاكلا يف ةمامالا ةديقع Bl هريغو ىملح دمحم ؤطصم

 الإ نوكي VE مامإلا » :لاق OB نيسحلا نب ىلع نع :رابخألا يناعم يفو - ”

 . "”«ًاصوصنم الإ نوكي ال كلذلو ءاهب فرعيف ةقلخلا رهاظ ىف ةمصعلا تسيلو :ًاموصعم

 ىلع لص ٌبر » : ا دمحم ىلع ةالصلا ركذ دعب ةيداّجسلا ةفيحصلا يفو ۷

 كئافلخو كنيد ةظفحو «كملع ةنزخ مهتلعجو كرمأل مهترتخا نيذلا هتيب لهأ بئاطأ

 , كتدارإب ًاريهطت سندلاو سجرلا نم مهترّهطو ale ىلع كججحو .كضرأ ىف

 . 7 « كنتج ىلإ كلسملاو «كيلإ ةليسولا مهتلعجو

 GE يللا نع ةدراولا ثيداحألا نم dhe ىلإ ةراشالا ءاعدلا اذه نّمضت دقو

 ىلع ةّيلقنلا ةّلدألا ىوقأ نم يه يتلا ريهطتلا ةيآ ىلإو Bah تببلا لهأ قحب

 . هفلخ لع هللا ءادهش ةمئألا نأ يف ۱١۷ EY/١ OL ينيلكلا/يفاكلا لوصأ )1(

 :NOV يملح دمحم ئفطصم .د/ةعيشلاو ةَنّسلا لهأ نيب ةفالخلا ماظن : رظنأ (؟)

 .ةمصعلا ىنعم باب_117/١ :قودصلا/رابخألا يناعم (6)

 (CE مقر ةفرع ءاعد VIA هل نيسحلا نب ىلع مامالل ةلماكلا ةيداّجسلا ةفيحصلا (1)



 يقاكلا نه ماف 1

 ...كّرسل مهترتخا نيذلا ةّمئألاب كيلإ لّسوتأو GE دمحم كين Gow كلأسأ»
00 

 0 « كيصاعم نع مهتمصعو

 ام :مكحلا نب ماش تلق :لاق ءرقشألا نيسحلا نع :رابخألا يناعم يفو - 4

 نع افلم هللا دبع ابأ تلأس :لاقف ؟ ًاموصعم الإ نوكي ال مامإلا Bl :مكلوق نعم
: 5 4 )( 
 00 al» مراحم عيمج نم ally عئتمملا وه موصعملا » :لاقف كلذ

 ٠ - دبع بأ نع» :لاصخلا يفو  Balمامإلا تافص ىف لاصخ رشع» : لاق « _

Me اهوا ىف ةمصعلا دع دقو 

 ءايبنألا» A قداصلا نع «شمعألا ربخ ىف :ًاضيأ لاصخلا ىفو- ١
‘ 1 . 14 . 7 )£( 
 . « نورّهطم نوموصعم مهنال cg بونذ ال مهؤايصوأو

 نع «ملسم نب زيزعلا دبع نع :اضرلا رابخا نويعو GIN لوصأ يفو ١
 «بونذلا نم رّهطملا مامإلا » : هتافصو مامإلا لضف يف لاق هنأ BLS JI نسحلا يبأ

 ,راثعلاو للزلاو اياطخلا نم نمأ دق  دّدسم قفوم ,دّيؤم موصعم وهف ..بويعلا نم أّربملاو

 هيتؤي هللا لضف كلذو . هقلخ ىلع هدهاشو core ىلع ةغلابلا هتّجح نوكيل كلذب هللا هّصخي

 | .  ميظعلا لضفلا وذ aly ءاشي نم

 co We ّنأ نايب يف) :ناونعب هبقانم يف ًالصف يننحلا يمزراوخلا درفأ - ۴

 .(بنذلا نم موصعم هّلأو هيلإ تقاتشا ةئجلا BL ةّنجلا لهأ

 دلبلاو :YAY سوواط نبا /لامعألا لابقإ : رظناو ٦۳١ : يسوطلا /دّبعتملا حالسو دّجهتملا حابصم )١(
 ۲٤۹. :ىمعفكلا /نيمآلا

 . ةمصعلا ىنعم باب_؟/17 : رابخألا يناعم (؟)
 .0/1781:؟ لاصخلا (")

 )٤( قباسلا ردصملا  AVA LY:؟6 راحبلا ىف هنعو «ةئاملا باوبأ- 4/199.

 AANA Le phel نويعو lines مامإلا لضف يف ردان OL 1/190/-105:1 يفاكلا لوصأ )0(

 .نورشعلاو يداحلا لصفلا- 701 : يفنحلا يم زراوخخلا /بقانملا )1(



 .ناونعلا اذه قدص ىلع لدي ام ات ّينلا نع هيف ئور

 مامإلا ةمصع ةلدأ

Ufينعت ال ةيمامإلا ةعيشلا اهب لوقي يتلا ةمصعلا  Ylنيذلا ةكئالملا ةمصعك  

 .ًاقلطم رّشلا ىلإ مهوعدت الو مهسفنأ مهعزانت ال ثيحب ءاهيلع اولبجو اوقلخ

 ,ةيصعملا بانتجاو ةعاطلا لعف ىلع نيروهقم كيل ةمألاو ءايبنألا ناك ول ذإ

Gayمهنم ًاباوث مظعأ ام دحاولا نوكي نأ مزلو «باقعلاو باوثلا قاقحتسا , 

 نكميف «ىلاعت هللا نم لّضفتو فطل يه ةمصعلا تناك انو ,عامجإلاب لطاب اذهو

 ,هريغ نود Jel لوبقل ىلاعت هللا ملع وه فطللا اذهب صاصتخالا ببس ) نوكي نأ

 عانتماو ءاهبلع مهتردق عم ةيصعملا نوراتخي ال ثيحب مهسفنأ نم نوكي نأ زوجيو

 رظنلاو ركفتلا ىلع مهتموادمو ,مهمولع ةرثكو مهلقع روفول cape اهرودص

 ,"”(رشبلا نم مهريغ فالخب اهيلع ةموادملاو تاعاطلا ةمزالمو

 حبق ةفرعم مدع LAG :نيلماع دحأ وه بنذلا باكترال عفادلا نأ كش الو

 ناك اذإ LET .تاوهشلا طغض مامأ هرمأ ىلع ًابولغم لقعلا نوك :امهيناثو لمعلا

 هتابغر ّلك ىلع ةماتلا ةرطيسلا عم «بونذلا عيمج حبقو دسافمب ملعي نم كانه

 فرتقي نأ Mis نكمملا ريغ نمف «ءاشي ثيح اههُجوي نأ عيطتسي ثيحب هتاوهشو
 .اريغص ولو ابنذ صخشلا اذه لثم

 ىلع piles لهأ ملعأ اوناك atl «مهنع لبق امو BBL ةئألا ةريس نم مولعملاو

 « ىنودقفت نأ لبق ىنولس » AB نينمؤملا ريمأ لوق راهتشا ًالاثم كيو «قالطإلا
 سانلل ناب دقو MI هلل هدلو نم UY ريغ نم - هدعب نم دحأ هلقي d يذلا

 )١( الا“ :ةمالعلا /ةيئانهملا لئاسملا ةبوجأ مسألة:٠٠١.



eee eee eee 60686606666000 e eens neta teat eee e nena en ea tas “Aيفاكلا نع غافل.  

 ,ينولس :لوقي ةباحصلا نم دحأ نكي do :بّيسملا نب ديعس لاق ؛هزجعو هلشف

 AI ةكسلاك اهيف نوكي «لئس اذإ ناكو .بلاط Gl نب لع الإ

 تيأر ام» :لاق هنأ  نيعباتلا مالعأ دحأ  ءاطع نع صاوخملا ةركذت يف ءاجو

 هدنع SAI تيأر دقل - رقابلا رفعج يبأ دنع مهنم Ue رغصأ دحأ دنع ءاملعلا

alsينعيو :لاق «بولغم  SLYناكو ,ةنييع نب مّكح ا  Weيف ًاليلج ًاليبن  
)¥( 

 . «هنامز

 ملع وذ وهو» 3 قداصلا مامإلا نع لحنلاو للملا يف يناتسرهشلا لاقو

 نع مات عروو ءايندلا يف غلاب دهزو ARLE لماك بدأو «نيدلا يف ريزغ

 .””«تاوهشلا

 ليقو مهنع ES ام رهظب LSB تيبلا لهأ ةمأ رئاس عم لاحلا اذكهو
 تاوهشلا نع ماتلا مهعروو مهملع GY .تاحضاولا يف ةلاطإ هيف ةلاطإلاو « مهقحب

 بيغي فيك هلاح اذه نوكي نمو ؛مهئادعأ لفاح هب تدهش تح دحأ لکل مولعم

 !؟ بونذلا بكتريف سفنلا مامز هنم تلفيو لاعفألا حبقب ملعلا هنع

 يف شيعي هنوكل وهف ,هابتشالاو أطخلا يف موصعملا عوقو مدع ثيح نم اأ
peeيرهطملا ديهشلا لاق ؛تايعقاولا  Beًاهجاوم ناسنإلا نوكي امدنع»  

 ال أطخلاو هابتشالا ناف صاخ سح نم هيدل ام لضفب «رشابم لكشب تايعقاولل

 روصلا قيبطت ةلحرم يف دراو أطخلا ناكمإ SY كلذو ءهيلإ ةبسنلاب امل نعم

 دوجولا عقاوب هنطاب نم ناسنإلا طبترا اذإ اًمأو ؛ةيجراخلا تايعقاولا ىلع ةينهذلا

 .هريغو :٠٠١ ربلا دبع نبال هلضفو ملعلا نايب عماج نع- 144:7 ينيمألا/ريدغلا )١(

 ٠٠۲. :يزوجلا نبا طبس/صاوخلا ةركذت (؟)
 ٠٤١۷:١. ىئاتس رهشلا / لحنلاو للملا (7)



 .«اطخملا هيلع لاحتسا

 ,سّدقملا عرشلا ماكحأ عيمج ملعي نم ةمصع يف لاكشإ ال نأ chen انه نمو

 Lic هتاوهشو هتابغر هيجوت ىلع ةماتلا هترطيس عم ,تايعقاولا poe يف شيعيو

 نم  ًافنآ مّدقت امك - ًالعف ةمصعلا ءاعّداب كلذ نرتقا ام اذإو ,ىلاعت هللا ىضري

 ىوعدلا هذه ةّكصب قيدصتلاو ناعذإلا نم ٍذئنيح دب الف ,مهتفص هذه نوكت
 ةاعارم اهضعب ركذنس cally ,ةيلقنلاو ةيلقعلا :ةلدألا تارشعب اهتحص ىلع ٌلدتسملا

 ۰ .راصتخالل

 : ةيلقعلا ةلدألا

 ؛اهسنج نم تسيل ةّلع ىلإ اهمدعو اهدوجو يف جاتحت تانكمملا : لؤألا ليلدلا

 أطخلا كلذكو ,ةنكمم ريغ ةبجاو ئرخأ dle ىلإ تجاتحال اهسنج نم تناكول ذإ

 ًاطخلا نم درجا ىلإ عوجرلا ريغب نوكي ال نكمملا أطخلا عفرو .نكمم رشبلا نم
 امك رودلا وأ لسلستلا ىلإ هئادأل هتمصع ضارتفا مدع نكي الو ,موصعملا وهو

 . يناثلا ليلدلا يف يتأيس

 ىلع أطنلا زيوجت يه مامإلا يف ةمصعلا ىلإ ةجاحلا ةهج Gf : يناثلا ليلدلا

ate JIبجيف « هيلع أطخلا زاوج يف مه ًاكراشم ناكل ًاموصعم مامإلا نكي مل ولف  
 , أطخلا هيلع زوجي ال AT مامإ ىلإ ةجاحلا يف مهل ًاكراشم نوكي نأ هذه ةلاحلاو-

GYلولعملا يف كارتشالا يضتقي ةّلعلا يف كارتشالا . Mingنوكي نأ اّمِإ جايتحالا  

 ةّيعرلا ىلإ نوكي نأ hy ءلسلستلا مِرَل Vy .وهف ًاموصعم ناك نإف ءرخآ مامإ ىلإ
 .رودلا وهو .هب ءادتقالل ةّيعرلا ةجاح عم باوصلا ىلإ هدرتل

 ةمّدقملا (V8) مقرب تالاسرلاو تالاقملا نع ًالقن . يرهطملا ديهشلا / (يسراف) تّوبنو يحو )١(

 لوح إي ديفملا خيشلا ةرظن ناونعب لاقم ؛ديفملا خيشلا ةافول ةيفلألا ىركذلا ةبسانمب يملاعلا رمتؤملل

 :٠١ يمساق دمحم ّىلع- يراونا رفعج / ةمصعلا



 يفاكلا نه عاق ۷٠

 هّدري يك رخآ مامإ ىلإ جاتحي ال نم وه قحلا مامإلا Sl ىلع عامجإلا دقعنا دقو
 لقعلا إف اذهو ,ةّيعرلا ىلإ كلذ يف جانحي ال نأ USNS « هتمامإ يف باوصلا ىلإ

 . جوحأ مامإلا ىلإ هن أل ,هأطخ موقت يف ةّيعرلا ىلإ جاتحي نم ةمامإ نالطبب مكحي
 ملا وه :ةغل مامإلا GY ,ةمصعلا ىنعم نّمضتي مامإلا موهفم نإ : ثلاثلا ليلدلا

 Val «بنذلا ىلع همادقإ لاحف بنذلا هيلع زاج ولف cay ئدتري امل مسا ءادرلاك هب

 :ىلاعت هلوقل «بنذلاب رمأ دق ىلاعت هللا ناك JAM ناك نإف ءال وأ cy ئدتقي نأ
 اذهو ,"” 4 Kee ِرْمَألآ يلوا َلوُسَولآ أٌوعيطَأَو هللا اوُعيطَأ اوُنَمآ َنيِذّلآ انآ ا ل

 نيب ضقانتلا عفر ليحتسيف (LL هنوك نع مامإلا جرخ ,يناثلا ناك نإو لاحم

 نأ رّوصتبالإ ركنملا نع يهنلاو فورعم اب رمألا بوجو نيبو هب Lie هلوك بوجو
 "”هدوجول ةمزالو مامإلا موهفم يف ةنمضتم ةمصعلا

 : ةيلقنلا لالا

 My يركلا نآرقلا نم يهف «مامإلا ةمصع ىلع ةلادلا ةيلقنلا ةلدألا ام

 ,ةمصعلا ىلع ةلادلا ةينآرقلا تايآلا نم ةثالث ركذنس راصتخالا لجألو .ةّيوبنلا

 :يهو

aميهاربإل ىلاعت هلوق :  AWيّإ لاق »  HG Tota! oti Slotsنيَو  
 .” 4 َنمِلَظلآ يده JG ال َلاَق 855

 )١(النساء: 094/4.

 :ىبلحلا /فراعملا بيرقتو ١١ :ئضترملا /ةريخذلا نم . راصتخاب  ةسبتقم ةروكذملا ةلدألا (۲)
 :EY :رشع يداحلا بابلاو 0١ :نيفلألاو ٠١ :داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشكو ۴
 باتك نمو AVY يطابنلا /ميقتسملا طارصلاو ١ : يلحلا ةمالعلا /قدصلا فشكو قحلا جهنو
 :VEO يلئاولا دمحأ روتكدلا خبشلل عّيشتلا ةيوه يف امك :١ :يزارلل نيعبرألا

 .1714/7 :ةرقبلا (۳)



 كلذ ركني الو ءةمامإلا وه ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا دهع نم دارملا GI مولعمو

 ةمامإلل َّنأ اهليلدو اهفيرعت يف مّدقت امم رهظيو هل مهف ال نم وأ ًارباكم الإ دحأ

 . طق ملاظل هيطعي ال يذلا هدهع يهف Ube هللا دنع ةميظع ةلزنم

 نوكي ال مامإلا SI ىلع ةيآلا هذهب انباحصأ ٌلدتساو» : ل يسلجملا ةمالعلا لاق

 - ةمامالا وه يذلا  هدهع لاني نأ ن هناحبس هللا BY ,حئابقلا نع ًاموصعم الإ

eleاًمإو هسفنل اَنِإ ًالاظ نوكي دقف موصعمب سيل نمو  ree 

 هريصح ىلع ليلد الو ءرخآ نود ملظب دّيقي مل قلطم ةبآلا يف دراولا يفنلاو

 حيضوتو «ماقتساو كلذ دعب بات ولو ملظ نم YS لمشي وهف ءرخآ نود نامزب
 :ىلي امكرمألا اذه

 نكي  اهيف ةمامإلا لعج ىلاعت هللا نم بلط يتلا - يب ميهاربإ 453 6
 :يهو اه سماخ ال فانصأ ةعبرأ ىلإ همدعو ملظلا ثيح نم اهفينصت

 فنصلا اذه يف لخديو . طق ةبوت اهللختت مل اهلك هتايح Wb نوكي فنص - ١

 قيداصم ئوقأ نم وه كرشلا SY cm rt ىلع اوتامو اوشاع نم هلاثمأو بهل وبأ

«lllلاق ْذِإَو » :ىلاعت لاق  Gtaوهو هببال  Mag,نإ هللاب كرش ال ىب اب  DoT 
new he١ ١ () عم  

 .. ( ميظع ملظل

 هّنكلو GAG هلوسرو لاعت هلاب ًانمؤم هتايح لوا يف ًالداع ناك فنصو - ١

 .هتّدر ىلع ley ناميإلا دعب ٌدترا نم هلاثمو « هناِيِإ دعب رفكف هيبقع ىلع بلقنا

 ىلع قبو ,ناميالا ىلإ ىلاعت هللا هاده مث  هتايح dol يف ًاملاظ ناك فنصو ۴

AV 270 راونألا راحب )١( 

 :نامقل (؟) ۱۳/۳۱.
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alle!ةباحصلا نم ريثكك هيلع تامو  MBA, 

Gtةافولا ىلإ ةدالولا ذنم طق هتايح يف ًاملاظ نكي ملام وهف عبارلا فنصلا , 
Lal,نيع ةفرط هللاب كرشي . 

 يعيبطلا ميسقتلا اذهب ملعي ال ك نمحرلا ليلخ ناك له .لاؤس نم EY انهو
 نأ ملسملل حصي ال call رومألا حبقأ نم اذهف لوألا ناك نإف ؟ هب ملعي وأ ,هتّيرذل

 ,هريغو بط Gl لاثمأ يف ةمامإلا لعج بلط هنم مزلي هل أل ,ميرك fol اهبسني

 . الط ءايبنألا هنع هنتي يذلا لهجلا نم اذهو

 فنص ّيأل ئرُت ايف cad yd يف ةعبرألا فانصألا هذه دوجوب ًاعطق ملعي ال وهف
 ؟هيف LLY نوكت نأ بلط اهنم

 ىلإ ةجاحب EY ,نيلّوُألا نيفنصلا ىلإ ىلاعت هللا نم ةمامإلا بلطي ل هنأ كش ال

 !؟ هقاثيمو ىلاعت هللا age امل نوكي GE ,ةبوتلاو ةيادهلا

 يف ملظي مل نمو «نمآ مث ملظ نم :امهو نيريخألا نيفنصلا ىوس قبب مل نذإ
oleنيع ةفرط اهلك . 

 ذإ وهو ا ميهاربإ رظن يف ةمامإلا ةبترم لينل نالّهؤملا امه نافنصلا ناذه .. معن
 .ًاططش لاق دقف كلذ ريغب لاق نمو .ًاعطق امهريغ ينعي ال © BIS نيو » :لاق

 .* نييِلاَظلآ يده JG Ty : هّلِإ ؟؟ باوجلا ناك اذاف

 هجولا ىلع ريخألا فنصلاب ةمامإلا par سّدقملا باوجلا نم حضي انهو
wf00  
ey ' 

 نع ارصتخم كلذ ئكح ثيح ١: ۲۷١ يئابطابطلا ديسلا ةمالعلا / نآرقلا ريسفت ىف نازيملا : رظنأ )١(
 AM هتذتاسأ دحأ



oS g- 

 ONS 685 هب ْتَمَه Ay ط :391 فسوي ةّصق يف ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلا

 . 4 َنيِصَلْحملا gts ني Sates َءَوشلا ُهْنَع ٌفرْصَتِل UIT هَر {Say أ

 ال Shady ًالوق ءيش لک يف ىلاعت هل صلخأ نع ءاشحفلاو ءوسلا فرص إف

 ale, G pall اذه ًاببس صالخالا اذه ىلاعت هللا لعج دقو ,ةمصعلا ريغ ينعي

 .صوصخب ال ظفللا مومعب يه ةربعلا bly GB فسويب Gard ال ةيآلا Bb اذل
 انزوعأ امل هناحبس هللا عم ماتلا BB تيبلا لهأ صالخإ ةفرعم اندرأ ولو «ببسلا

 هت نع مهو نات انا مو ل ةاضرم a سش ىرتشا نم مف «لبدا

 :٠ مهنمو ءدوجسلا لوط نم هفنأ مرُخ نم مهنمو ,دوبعملا ىوه يف ob قلتمل
 مهو < voll عم #4 هلل لوسر هفّلخ يذلا مظعألا لقثلا اذه قوف مهو ...مهنمو

 مهو و ,ةّطح بابو حون ةنيفس مهو ًريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع هلل بهذأ نم

 JS يف هلآ لماجيل SBE ناك امو ,طصملا مهّدج Yo ةالصلاب SOS نم
 She هللا نم أرمأ نكي ملول كلذ

 لو ءال فسوي هللا ين صالخإ نع لقي ال ىلاعت هلل مهصالخإ ناف ةلمجلابو
 اذه ناك اذل ءءاشحفلاو ءوسلا فرصا dle وه Ube هلل ماتلا صالخالا ناك
 .ًاضيأ مه ًامزال فرصلا

 مكن بهذي Ty SUD :ىلاعت هلوق نم يهو ءريهطتلا ةيآ : ةثلاثلا ةيآلا

 . «ًاريهطَت مُک sls cal لهآ س سج لآ

 ىلع فّقوتي ةنكحا ةيآلا هذهم BA تيبلا لهأ ةمصع ىلع لالدتسالا بيرقتو
 .اهتلالد ًاريخأو ءاهنم ةرهطملا BAU فقومو « ةيركلا AN تادرفم يناعم ةفرعم

(N)711/17:فسوي . 
 SONY : بازحألا (؟)



 ثوحب ةدع Ub تصّصُخو «ةساردلاو ثحبلاب تعبشأ دق ةيآلا كلت تناك الو

 لوح نيلقثلا ةلاسر هترشن ام ملعأ اهف- اهرخآ ناك ةمّيق تاساردو

 ةيآ :ناونعب نيمخض نيدلج يف عقي ًاباتك يحطبألا ديسلا اه درفأ امك ."”عوضوملا

 ناكمإلا ردق ةروكذملا تارقفلا طغض لواحنس اذل «نيقيرفلا ثيداحأ يف ريهطتلا

 ANG لالدتسالا هبلطتي امل ًاقفو

 ةيآلا تادرفم

:# tal #١ 

 .قالطإلا ىلع رصحلا تاودأ ى وقأ نم ةاحنلا دنع يهو ,ديكوتلاو رصحلا ديفت

(aT ayy yay : 

 .ةيعبرشت ئرخألاو «ةينيوكت ةدارإ امهدحأ :نيمسق Je lel ةدارإ

 Sa .ًاعطق هناحبس هللا هدارأ Le دارملا امف فّلختي ال يتلا يهف : ةينيوكتلا اأ

 هل َلوُقَي نأ eas َداَرَأ TH ُهُرْمَأ Tal < :ىلاعت لاق dle ال عقي اهب Ube هللا هدارأ ام

 « ثعبلاو coldly ءقلنلا ةدارإ :اهنم Whe ةريثك اهتلثمأو ,"”# ُنوُكَيَف نك

 .اهريغو روشنلاو

 ام ءازإ هدابع نم هناحبس هللا هدارأ ام ّلك ىنعت ىهف : ةيعيرشتلا ةدارإلا اأ
 ىلاعت هللا هدارأ ام لوصح مدع نم عني ال اذهو .مهيلإ Bab ءايبنألا ahs هعّرش

 ام وه ًالثم لدعلاف ًارشابم ًاطابترا نيِفّلكملا لاعفأب ةدارإلا نم مسقلا اذه طابترال

 م نيمولظملا داهطضاو .نيملاظلا ةرثكب نكلو «هدابع نيب دوسي نأ ىلاعت هلا هدارأ

ail)يف تيبلا لهأ ثحب  UT allخيشلل (ريهطتلا ةيآ) لاقم يف باتكو ؛ يلماعلا ىضترم رفعج ديسلل  

 ,ه1511١/ةنسل SGV ددعلا ليم تيبلا لهأل يملاعلا عمجملا رادصإ- نيلقثلا ةلاسر يف يفصآلا

 :AY ITN سب (۲)



 .ةدارإلا هذه نم بولطملا ققحتي dy لصحي

 سيلو ءاهيلع رصحلا ةادأ مّدقتل عونلا اذه نم نكت مل ريهطتلا ةيآ يف ةدارإلاو

 ةدارإب مهاوس نود تيبلا لهأ ريهطتب ىلاعت هتدارإ رصح Ul وعدي ام هَ
 هلآ Ay blo ps lar هلوقك .ًاعيمج دابعلل ةّماع تءاجل كلذك تناك ول ذإ « ةيعيرشت

Saeedجرح نِي گیل  ok oSمکر طی  SAGتمعن  wile) (SAS 
By Kaiاهرصحو اهديكوتو ريهطتلا ةيآب تيبلا لهأ صيصخت نم مهفي اذل ." ' «  

 .رخآ عون نم يه اهيف ةدارإلا Gl .رصحلا تاودأ ئوقأب

PEP RE Cold 8-٠ 

 سجرلا باهذإ نم دارملاو dal ّدض رذقلاو ءرذقلا : ةغللا يف سجرلا

 مهنع عابطلا Ay ed صقنلل ةبجوملا رومألا نع مههيزاتو مهتث مهتئربت الكيل مهنع

 م نإو ءةرفنلا بجوي ام Sy «بنذلا هيف لخديف . مهاّيِإ ءالقعلا ٌمذو ًاقلُخو ًاقلَخ

 نع عنميف ced صقتلل ًامزاتسم هنوكل ًاضيأ أطخلا هيف لخدي لب .ًابنذ نكي

 راعتسم «سجرلا :عماوجلا يف لاق ,ةّصاخ بنذلا :سجرلا نم دارملاو
 ." بئذلا

cad Gal yt » : 

 ادّيسو يلع مامإلاو ءءارهزلا ةمطافو . لا هلا لوسر : مه تيبلا لهأ نم دارملا

 ةُمألا مهو ؛ةرهاطلا ةيرذلا مهب قحليو BEL نيسحلاو نسحلا ةنجلا لهأ بابش

 تاياورلا نم ةرفاو ةلمج كانهو .نيعمجأ مهيلع هللا تاولص نيسحلا دلو نم ةعستلا

V0 ؛ةدئاملا )١( 

 :ئفطصم نب نيسحلا دبع/رئاودلا باطقأ هنعو ۲ : يسربطلا / عماجلا عماوج (؟) ؟١.



een ea ee eataetaeeaeeneegs 7يفاكلا نع عاقل. 000000060666666 600600066000  

 ىلع ةدايز ,"'” مهئامسأب ةحرصملا نيفرطلا نم كبي till نع ةدراولا ةحيحصلا

 مات قبطني ام اذهو «ةيمامالا دنع مهقحال ةمامإ ىلع مهقباس صوصن رتاوت

 مهلكو رشع انثا ةمألا نأ نم ةا coll نع ,نيحيحصلا يف ءاج ام Ue قابطنالا

ou Bos 

UEريهطتلا ةيآ يف ىلاعت هلوق يف ءاج ام وهف «تيبلا لهأب مهتيمست أشنم : 

hf ail >لآ  Codyْمُكَنَع  PESTديكأت عم «( ًاريهطت ْمُكَرََطُيَو ِتيِبلآ َلْهَأ س  

 هللا ءاش نإ ًابيرق حضقيس اک , فت دمحم لآيف اهوزن ىلع لصاوتملا ةّيوبنلا ةّنّسلا
 .ىلاعت

 Cag مک ربو طه
 دافتسملا ىنعملل ًاديكأت ءاج انه ةراهطلا ظفلو ,ةفاظنلاو ةهازنلا : ةغل ةراهطلا

 حلطصم خيرات يف مّدقت ام ةعجارم نمو « ةيلكلاب هرثأ لاوز يف سجرلا باهذ نم
 هذه ىلإ ةحيرصلا ةراشإلاب مهسفنأل ةمصعلا 858 تيبلا لهأ ءاعّدا عم ؛ةمصعلا

 حضتي «نولوقي اف مهتقاثوو مهقدص ىلع ةيمالسإلا بهاذملا رئاس قافثاو 29(
 ظفل ةراعتسا لباقم يف يأ ,ةمصعلل راعتسم وه ةيآلا يف دراولا ةراهطلا ظفل نأ

 . "7 كرادملا يف امك نيرشغملا ىلإ ىنعملا اذه بست دقو .بونذلل سجرلا

 ريهطتلا ةبآ نم ةرهطملا ةْنّسلا فقوم
 |) نيفرطلا ىدل ثيدحلا بتك يف ةدراولا ةرهطملا ALAM عينت نم رهظب

 ناك دقف ig SH ةيآلا هذه يف لئاقل ًامالك عدي مل اا يلا ءا (ةعيشلاو

 AY يفنحلا يزودنقلا /ةدوملا عيباني : رظنأ )١(

 ETE ملسم حيحص و ؛فالختسالا باب 1۷41/۲١٤١ :7 ةمقرملا ةعبطلاو ١ /9يراخبلا حيحص (؟)

 .١؟ :رئاودلا باطقأ هنعو VN ىلماعلا يوسوملا ىلع نب دمحم ديسلا /ماكحألا كرادم (؟)



 - ميركلا نآرقلا نم هباحصأ ىلع مهبأ ام نايب يف ئمظعلا actly jase نم ًاقالطنا -

 تلزن نم ديدحتو ةيآلا هذه يف تيبلا لهأ نم دارملا نايب يف Ge Al ّلك ًاصيرح

 . مهيف

GL,هتاماتها ةمّدقم يف  GMةيآلا هذه رشفملاو نيملسملا نيب رتاوتملا ثيدحلا  

 يذلا ءاسكلا ثيدح مساب فورعملا ثيدحلا وهو «هيف سبل ال حضاو لكشب

 . هتخصب فلاخلاو فلاوملا فرتعاو LN لهأ نم ريفغلا مج لا هلّجس

 ذخأو ..» : سابع نبا نع هدنسم ىف دمحأ هاور ام ءاسكلا ثيدح صوصن نمو

 هللا ديري :EL :لاقف «نيسحو نسحو ةمطافو ىلع ىلع هعضوف هبوث هلي هللا لوسر
4 

 ."' «أريهطت مكرّهطيو تيبلا Jal سجرلا مكنع بهذيل
 ١ ع  û 1 afوا ر £

 نب ءاطع نع یورو  alنع «حابر  Alيف ناك لَم يلا نأ «ةملس  lenهنت اف

 ةمطاف  OBلاقف ءهيلع اهب تلخدف ةريزخ اهيف ةمربب  Uh Saleكجوز ىعدا»

 هللا لزنأف - تلاق نأ ىلإ - كينباو  Be:ةيآلا هذه { Condy yf tllكنق
 ره  ge votسا مس  9 teد  whهيك 3

 َسْجَرلآ  54g CT Jalءهب مهاشغف ءاسكلا لضف ذخاف : تلاق مث ,* اريهطت مک

pels ىتّصاخو ىنيب لهأ ءالؤه pal لاق مث ,ءامسلا ىلإ اهب ئولاف هدي جرخأ م: 

  (1)دمحأ دئسم :هرداصم نمف ٤: ٠۱٠۷ء ملسم حيحص ۷: ١ /صئاصخلا /  £4 SLI/دئاوزلا عمجم

 يمشيهلا  AN :۷مكاحلا كردتسم ١١:١ ةّيميت نبا /ةّنَسلا جاهنم ۳:٤ و 4:  7١ىقتملا /لامعلا رنك

 يدنهلا  MEVيوغبلا /ةئسلاحيباصم  ATEقعاوصلا ۸۷ : غابصلا نبا /ةمهملا لوصفلا

 رجح نبا/ةقرحملا :  VENينيوجلا/نيطمسلا دئارف ١: "15/ةّدوملا عيباني القندوزري:/1١1.

 ريثك نبا/ميظعلا نآرقلا ريسفت ء۷۵ :۲۲ يربطلا /نايبلا عماج : ريسفتلا بتك نمو 4۸1-۸۳۳

 يناكوشلا /ريدقلا حتف .198:6-194 يطويسلا /روثنملا ردلا ٤:  VAY ۲۷۹نبا/نآرقلا ماكحأ

VME يوغبلا /ليزنتلا ملاعمو VAY NE يبطرقلا /نآرقلا ماكحأل عماجلا NOFA LT يبرعلا 

 .اهريغو
te )1(دمحأ  VY SY 
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 . «ريخ ىلإ Ee ىلإ ally SBE لاقف ؟ هللا لوسر اي مكعم انأو :تلقف

 ةملس th نع لليل وبأ ينثّدحو :كلملا دبع لاق» :كلذ دعب لبنح نب uel لاق

 نع «فاحجلا فوع نب دواد ىنثّدحو :كلملا دبع لاق «ءاوس ءاطع ثيدح لثم

 ٠ © «ءاوس ةملس fh نع «بشوح

 ءالجأ نم ةلمج نع تاياور نم هاور اب روكذملا وحنلا ىلع ANI رصح

 ,كلام نب سنأو «سابع نباك «نيروهشملا تاقثلاو نيعباتلا سوؤرو ةباحصلا

alyنب داّدشو . يردخلا ديعس  keنب ءاطعو «عقسألا نب ةلئاوو  chy gl 

 . هریغو ةملس نب ole y «يوافطلا لدعملا als «بشوح نب رهشو «ةيطعو

 5 ٍِ 2 8ع

 ءالؤه يف ةيآلا لوزن اهعيمج دكؤت ءاقيرط رشع ةعبرأب يربطلا ىور امك

 RORY) ركذت ,مهيلع هلا تاولص ةسمخلا

 4 ًاريهطت لت jag تيبلا لهأ سجرلا بهذيل ا ديري lel] te ةمطافو

 الك رهشأ ةتس ةمطاف تيب دي : ناك» هنأ BME ئنلا نع هدنسب oly ام : ىناثلا

 لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري [Lad .تيبلا لهأ ةالصلا» :لوقيف ,ةالصلا ىلإ جرخ

 ةرشع لقن دعب- يربطلا قرط ىلع ريثك نبا داز اک «ًاريهطت مكرهطيو تيبلا

 يف ريهطتلا ةيآ) هباتك نم لوألا دلجملا ىف ىحطبألا ديسلا ىصقتسا دقو ۲۹۳:١ دمحأ دنسم )١(
 مهعم لوخدلا نم بنيزو ؛ةملس ply ؛ةشئاع :هجاوزأل كالي ئبنلا عنم تاياور (نيفيرفلا ثيداحأ
 . عجارف . ءاسكلا يف

 Ty و SYAVST TOF و140: 18:5 لمحا دنسم (؟)

 Uy ىربطلا /نايبلا عماج (۳)

 لك دعب 08 ةمطاف باب ئلع SRE يبنلا فوقو ةدم نأشب دراولا فالتخالا LAL 1:17 نايبلا عماج )٤(
qa 



 ."”ًاضيأ كلذ دّكؤت اهلك ءئرخأ قرط ةعست  هريسفت يف اهنم

 يسمح نم رثكأ مه ةباحصلا نم ءاسكلا ثيدح ةاور Sf ملعت نأ ينكيو

 نم thy ,رثكأو AST مهدعب ءاج نمو ,ددعلا اذه فاعضأ نيعباتلا نمو ًايباحص

 ةيآ باتك نم BU دلجلا يف يصحأ اك ,ةملس fly ةشئاعك 44# oll) ءاسن هتاور
 .مّدقت اك- نيقيرفلا ثيداحأ يف ريهطتلا

 ا يبذلا ءاسن يف ةيآلا لوزن ىوعد ةشقانم

 نم ليلقتلا يف ةسئايلا ضعبلا تالواحمب ًالفاح Bb تيبلا Jal خيرات ناك نو
 nit ءاج ام لكل فرحنملا ليوأتلا عم « مهنع سانلا راظنأ فرصو AEA نأش

 يف عضولا ةحئار ثحابلا ny نأ يف ةبارغ ال اذل cpa pal ةموهوملا لئاضفلا قلخو
 .نيرخآلا ىلع يلطنتل Gas ٌدانسإ اه ريتخا يتلا تاياورلا نم ريثك

 نبا نع هتياور نم سابع نبا ىلوم da Ke هب ماق ام تالواحلا هذه نمو

 لتاقم نع يورملا وهو CO ةّصاخ AM ئبنلا ءاسن يف تلزن ةيآلا نأ نم «سابع
 Leal olde نبا

 فقوملا اذه هنع ردصي نأ يف ةبارغ الو ,ةيرفصلا جراوخلا نم وهف de Ke اّمَأ

 ءاسن ريغ يف تلزن ريهطتلا TG مهنم لوقي نم ةلهابم ىلإ سانلا وعديف
 هتديقع ,iS هتعدب ىلإ ًايعاد ًايجراخ رّوصتن نأ نكي فيك ذإ . كليم بلا

Ute؟ ريهطتلا ةيآ يف تيبلا لهأ نم هلعج مث هالاو نمو ! 

Le 9ًاحابص نيعبرأ وأ «ةينامش وأ رهشأ ةعست فقو هنأ نم ءئرخأ تاياور يف امك ةبآلا ةءارقو  
 ئكح « رهشأ ةعست BENE ئبنلا ىأر نم ّنأل ءاهفيعضت ىلإ يدؤملا ضقانتلا باب نم سيل وهف اهريغو
 ۰ .ًاضيأ هآرام ئكح لقأ وأ رثكأ هآر نمو «هآرام

 .اهدعب امو ٤0۳:١ ريثك نبا /ميظعلا نآرقلا ريسفت )1(

 ,۷:۲۲ نايبلا عماج (۲)

ENE LE يوغبلا/ليزنتلا ملاعمو TVA TE يناكوشلا / رب tall حت (1°) 



BL e Aeيقاکلا ثق  

 .فرعتس اک سابع نبا ىلع بذكلاب رهتشا دق اذه JS قوف وهو

 ةمركعو سابع نب هللا دبع نب he ىلع تلخد :لاق ثراحلا نب هللا دبع نعف

 ىلع بذكي اذه Bf :لاقف ؟ مكالوم اذه نولعفتأ :تلقف ,فينكلا باب ىلع قثوم
 .ًاضيأ هلثم دايز يبا نب ديزي نعو .يبأ

 ةمركع بذك امك لع بذكت ال « هللا gist هالومل لاق AT رمع نبا نعو

 . سابع نبا ىلع

 .ًاضيأ كلذ لثم 35h هالومل بيسملا نب ديعس لاقو

 !؟ ىلصي ناكوأ :بويأ لاقف «ةالصلا at VL بويأ دنع ركُذ دقو

 .هركذي نأ هركي كلام ناك :فرطم نعو

 .ًاضيأ نيعم نبا لوق وهو ,ةيرفصلا ch ئري :دمحأ لاقو

 all ناك : حابر gl نب ءاطع لاقو

 .جراوخلا يأر ئري :يريبزلا بعصم لاقو

 .اوذخأ هنع برغم اب نيذلا جراوخلا : ركب al نب ىيحي لاقو

 NS : نيريس نب دمحم لاقو

 AB ريغ :بيؤذ يبأ نبا لاقو

 دس لبق نأ an ئرأ ال :كلام لاق la لاق

 hi) هب تنّدح ام ثيدحب Sth هيف تام موي رخآ يف ديز نب دامح لاقو

GYملو هللا قلأ نأ هركأ  a hlبويأ تعمس  OMلاق ,ةمركع نع : Li: 

 !! هب ٌلضيل نآرقلا هباشتم هللا لزنأ



 يديبو «مسوملا يف مويلا GI تددو : مسوملا يف لاق ET ةمركع نع لوقنملاو

 .ًالامثو ًانيي مسوملا دهش نم اهب ضرتعأف ةبرح

al,رفاك الإ هيف ام :لاقف ا ّينلا دجسم باب ىلع موي تاذ فقو . 

 ةعبرأ هل اورتكاف ءدحأ ,ante مو «هتزانج اوكرتو ,هيف اودهز دق مهارن اذهلو

 ."”نادوسلا لاجر نم

I,ناهلس نب لتاقم لاح » LEBنب معن نعف .ةمركع لاح نم أوسأ ناك  

coleًاباتك هنييع نبا دنع تيأر :لاق  ULيف لتاقمل يورت ! دمحم ابأ اي :تلقف  

 .نيعتسأو هب ٌلدتسا نكلو ءال :لاق !؟ ريسفتلا

 ! ةقث ناك ول هريسفت نسحأ ام :كرابملا نبا نعو

 ينءاج ًاناسنإ Gf : هل لاقف ناسنإ هءاج lle نب لتاقم SI :سنأ نب كلام نعو

 الأ :لتاقم هل لاقف .هل لوقأ ام ٍردَأ ملف ,فهكلا باحصأ بلك نول نع ىنلأسف

 ! كيلع دري ًادحأ دجت مل هتلق ولف « عقبأ :هل تلق

 ءدنم عمست مل كأ اومعزو ؛كاّحضلا نع ثّدحت :لتاقمل تلق : هنييع نبا لاقو

 .ةنيدملا باب معن : يسفن يف تلقف « ةنييع نبا لاق «بابلا هيلعو لع gle :لاقف

 .نينس عبرأب لتاقم دلوي نأ لبق كاّحضلا تام :يبرحلا ريهاربإ نعو

 .هّبشم لتاقمو « لّطعم مهج : ناثيبخ نايأر قرشملا نم اناتأ : ةفينح وبأ لاقو
 هللا لعج ge تابثإلا يف لتاقم طرفأو tie Gl نع ,فسوي al نعو

bsهقلخ لثم . 

 نبا/نيكورتملاو ءافعضلا ١:١-٠١ يويسبلا /لاجرلاو ةفرعملا VOT ناكلح نبا/نايعألا تايفو )١(

 ۲۸۷:۵ دعس نبا/ىربكلاتاقبطلا «, 0 يدع نبإ لاجرلاءافعض ىف لماكلا. 187:١ يزوجلا

 VEY رجح نبا/ بي ذهتلا بی ۔اھت ۹۳ :۳ ىبهذلا/لادتعالا نازيم



 ايشدلا يف مهل نكي مل ةثالث ناسارخ تجرخأ Sal نب قاحسإ نعو
 .حبص نب رمعو «لتاقمو «مهج :بذكلاو ةعدبلا يف ريظن

 مل :لاقو ,نيرجاف نيقساف اندنع لتاقمو مهج ناک :بعصم نب ةجراخ لاقو

 .هتلتقل دحأ هيف

 ينأ اوملعاف tly نيسمخ ةنس ربكألا لاجدلا جرخي مل نإ :لوقي لتاقم ناكو
 Ul :هل لاقو يبلكلا هيقلف ءرظنلا وبأ انثّدح :لوقيو يبلكلا نع de ناكو «باذك
 UW ثيدحلا نييزت BB رظنلا ابأ اي تكسا :لاقف طق اذهب كتثّدح امو رظنلا وبأ

 !! لاجرلاب وه

 لاقف ,«سابعلا 3 ثيداحأ كل تعضو تئش نإ يسابعلا يدهملا dls 35 لاقو

 !! كيف adel نأ بحت ام رظنأ : :روصنملل لاق أك .اهيف يل ةجاح ال :هل

 .ًاروسج GUS ناك : يناجزوجلا لاقو

 .ةقثب سيل :نيعم نبا لاقو

 .باّذك .ثيدحلا كورتم : يلع نب ورمع لاقو

 .هلوركليو Ay dm نوقثي ثيدحلا باحصأ :دعس نبا لاقو

 .ةتبلا ءيش ال ..هنع اوتكس ,ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو

 .ءيش ال :يلصوملا راع نبا لاقو

 .ثيدحلا كورتم :متاح وبأ لاقو

 لوسر ىلع ثيدحلا عضوب نوفورعملا نوباّذكلا :لاق مث ,باّذك :يئاسنلا لاقو



 . مهنم ًالتاقم (Jey side شل هللا

 .نيكورتملا يف هّدعو ,dS : ينطقرادلا لاقو

 .ثيدحلا كورتم :يلجعلا لاقو

 .ءيشب نكي مل :ثراولا دبع نب دمصلا دبع لاقو

 AIS نايلس نب لتاقم :عيكو لاقو

 نم ةفئاط لقن “مث ,لوقي ام يردي ال نيئّدحلا عامجإب GUS :يزوجلا نبا لاقو

 ."”هنع ةمّدقتملا لاوقألا

 يف تلزن ةيآلا ET نم ؟ لتاقم وأ ةمركع هلوقي ام ىلإ SLMS فيك اذه دعبو

 عم ضراعتي هنايوري ا ذخألاو |هقيثوتب لوقلا سيلأ .ةّصاخ Se ئبنلا ءاسن

 ؟ ةيمالسإلا بهاذملا رئاس دنع ليدعتلاو حرجلا ملع يف ةرّرقملا لوصألا

 لوق ىلإ هباشملا لوقلا نم " يبلكلاو ,ءاطعو ؛ ريبج نب ديعس لإ بسن ام اّمأ

da Seلتاقمو  od pbرومأ : 

 ,نسحلاو «ةمطافو Ee يف تلزن ةبآلا ّنأ نيرشفملا رثكأ لوق : لؤألا

 . قول نسجل او

 ثيدح يف اك ةيآلا هذه ّيوبنلا ريسفتلل ًايباحص نيسمخ نم AST ةياور : يناثلا

 نبا/نيكورتملاو ءافعضلاو نيثّدحملا نم نيحورجملا ٤: 71١ متاح يبأ نبا/ليدعتلاو حرجلا )١(

VE :۳ Okeيدع نبا/لاجرلا ءافعض يف لماكلا 0۲۷/۳۷١ : ينطقرادلا /نيكورتملاو ءافعضلا  

 ىلع ٌدرلاو ١١:۳ يزوجلا نبا /نيكورتملاو ءافعضلا VEE يبهذلا/لادتعالا نازيم, 7

 AYA ًاضيأ هل ناريملا ناسلو TEN V9 رجح نبا /بيذهتلا بيذهت ٦۳ :ًاضيأ هل دينعلا بصعتملا

 :NOV ىناتسرهشلا /لحئنلاو للملاو

 AVAL ريدقلا حتفو VAY NE نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)

 ) Gel pall )۴رجح نبا/ةقرحملا :٠٤١.



ore erect rere Atيفاكلا نع  

 .ةحارص ءالؤه ىلإ بسن ام ضراعي .ءاسكلا

 فرش نم اهيف ام عم ed ةبآلا لوزن SBE ئنلا ءاسن ءاعّدا مدع : ثلاثلا

 .مّدقت S| كلذ سكع وه ٌنهنع تباثلا لب ؛قانعألا اه دُ ةلزنمو ميظع

 اهوزن AST ثيح فلم هل بيذكت وه teil ءاسن BAN لوزنب لوقلا :عبارلا

bs Adيربطلا نع مّدقت اك يل نينسحلاو ,ةمطافو لع  copesبيذكتو  

 حلطصم خيرات يف مّدقت اك ةيآلا هذهب ةمصعلا مهئاعّدا يف 2# تيبلا لهأ UY ًاضيأ
 .كلذل ةفلاخلا تاياورلا بيذكت يف ٌكشي ال نأ ملسملا ىلع يغبني ام «ةمصعلا

 اذه يف ةظحالملاب ٌييرح نينمؤملا تاهّمأ Ge ميركلا نآرقلا هتبثأ ام : سماخلا

 .ريهطتلا ةيآب نهومش مدع ىلع نيف ةلزانلا OLY ضعب تلد ذإ .صوصخ ا

 : ىلي ام GUAT كلت the نمو

5 5 a, 4 Sime 4 8 tH fe | ولآ ىلإ بوت ْنِإ 9 :ىلاعت هلوق € JS”ةيصعملا عوقو ىلع . 

 ميرصت -قحلا نع تلامو تلدع gh 4 oS ْتَعَص AB ل :هلوق يفو
alles | 

 َنيِنِمْؤُملآ ُحِلاََو che stg Nga وه هلآ OG ale اَرَهاَظَت ْنِإَو 9 :ىلاعت هلوق  ؟

valsكلذ دغَب  hghنإ هر ئَسَع *  Rabنأ  Sandنكد اريح ًاجاوزأ  
 . 4 ٍتاِْؤُم ِتاَملْسُم

 باطخلا نب رمع لأس هلأ سابع نبا نع هدنسب هحيحص يف يراخبلا ىور دقو

 .4/17:ميرحتلا (1) )١(

 :HNO نيدلا فرش نيسحلا دبع/داهتجالاو صنلا (۴)
 .04/17:ميرحتلا (4)



 .(ةشئاعو ةصفح امه) :لاقف .هجاوزأ نم SE ّيبنلا ىلع اترهاظت نيتللا نع

 Gy ALT Se هللا َبَرَض < :لاعت لاق gpa ةروس رخآ يف ميظعلا لثملا ۴

os shel Lyeاتاك طو ةأرمآو  his CaFنم  POURS grail lake 

oe adلأ نم  teَليِقَو  ESTَبَرَضَو * َنيِلِخاَذلآ َعَم تل  HTَنيِدَّلَل التم  

 ""' esl يف ًاتيټ Baar يل ن بر ْتَلَق ذٳ 8598 ST aT اوُنَمآ

 AUL ol al لزن) دقف دقف ,ةربعلاو ةظعوملل يه Gl كلا نآرقلا يف لاثمألا برض

Gelنورسفملا ركذ اذهلو ," '(ةراج اي يعمساو : Bhىلاعت هللا هبرض ام اذه  LB 

 عفانلاو ءريضت الو عفنت ال نئاك sy اهدّرجمب ةيجوزلا َّنَأ املعتلو هب امهرذنيل ًالثم

 .”هلمع وه le all راضلاو

 نم ةياغلا نو

 :ىلاعت لاق ٌنهتمصع مدع ىلع لدي اهسفن ةروسلا يف ريهطتلا ةيآ قبس ام - 3

 كد ناک و gens OMAN فَ ُهَعاَضُي oer ih Url Ke ol نم Aleta ات <

 . مريت وللا ىلق

 مدعب رمألا عم كلذ نع ٌنهريهطتو ءاسنلا نع سجرلا باهذإ قفتي فيكو

 ةياب لصتم مالكلاو !؟ ديعوو ديدهت نم كلذ ىلع بّترت امو ةشحافلا نايتإ

 نط يعذب تح رمألا اذه ّنطائتما ايف ٌّققحتي ةينمز ةحسف اههنيب نكت ماو .ريهطتلا
 اهدوجو لاتحا عمو ALA لهأ هب لوقت يذلا ىنعملاب سجرلا باهذإو ريهطتلا

 هعفد وه له 896 تيبلا لهأ نع سجرلا باهذإ نم دارملا GY ؛ًاضيأ كلذ تي الف

 .هرداصم رظناو «؛7١4:داهتجالاو صنلا )١(

 1١-11 /13:ميرحتلا (؟)

YEW IY ىفاكلا لوصأ )۳( 
 NW :داهتجالاو صنلا )6(

AY hj (6) 



 يفاكلا نع dee ee ee een مك

 ؟ هعفر وأ

 OL AM مكح نع تاجراخ تاجوزلاف ISU ناك نإف» :ءاملعلا دحأ لاق

Sarsناك نإو .مالسإلا لبق سجرلا يف ٌّنك- ٌنهّلك نكي مل نإ  GLIالف  
 سجر هيف نكي مل هنإف A مكح نع BE هللا لوسر جورخب لوقلا نم صيحم

 نأ عم ,ةبطاق ةيمالسإلا YI قافثاب اهدعب الو ةثعبلا لبق ال ًالصأ

 لوسر جورخب لوقلا نكمي الف « قافتالاب ًاعطق ةيآلا مكح يف لخاد #4 هللا لوسر

 ."”«اعطق ةيآلا مكح نع تاجوزلا تجرخو يناثلا gly JI تبشف

 دقو ؛ةشئاع نينمؤملا ET Ge ةروهشملا كفإلا ةّصق يف ءابلعلا هركذ ام : سداسلا

 (ag ريهطتلا ةيآ يف ةلخاد تناك ولو ,ميركلا als مكحم يف اهتحاس Ube هللا هرن

 ًالضف بنذلا باكترا نع ةرّهطم يهف كلذ اهّقحب زوجي ال لأب .هموق لَم ينل
 .ريهطتلا ةدارإو سجرلا باهذإ عم قفنت ال QL ةيرج نع

EN,ٌنهنم ةدحاو نم عقي ملو ءانزلا ةيرج نع ٌنهتهازن ةّوبنلا ةمصعب قئاللا  
 . كلذ

 ام ًاصوصخ ,هتام دعبو هتايح يف ةا reall جاوزأل ةيلعفلا ةريسلا : عباسلا

 ,ريهطتلا ةيآ نع ٌنهجورخ بجوي ام ٌنهباكترا نم ةصفحو ةشئاع نع ردص

 :راصتخاب ةريسلا هذه نمو

 .ريفاغم ىلإ لسعلا الق

 ىئاثلا ددعلا نيلقثلا ةلاسر ةلجم يف ثحب- يلماعلا ىضترم رفعج ديسلا /نآرقلا يف يم تيبلا لهأ )١(

VV al ENP RSهردصم رظناو , 

 ` 16 :ةلأسم ١77 :ىلحلا ةمالعلا /ةيئانهملا لئاسملا ةبوجأ (؟)



 تخأ فارش هسفنل بطخي نأ دارأ نيح Rae هللا لوسر نم ةشئاع فقومو

 .ىلكلا ةيحد

 .اهفنأ نم ليسي pall لعجو اهّدخ ىلع اهوبأ اهمطلف ! ! دصقا :ئنلل تلاق نيحو

 !!؟ هللا ىن كأ معزت يذلا تنأ :لوسرلل تلاق مويو

 BES لوسر نبا nal al ن أشب ةريغلا نم ءاسنلا لمح ام اهلمح مويو

 يلا Uf :ّيبنلا ىلإ ًاسورع تفز دقو ةينيوجلا نامعنلا تنب ءامسأل ةصفحو اهوقو

 اهقّلط ثيح رمألا هيلإ لآ امو !! هللاب ذوعأ :لوقت نأ هيلع تلخد اذإ ةأرملا هبجعي

Caley «geilةّيقشلا ينوعدا :لوقت تناكو ًادمك كلذ دعب  . 

 ناثع نم ةشئاع ةديسلا فقوم دحأ ISS مولعف هدعب اًمأو AMG هتايح يف اذه

 ءال الع سانلا ةعيابم تملعو لتق Uy «لثعنب هتيمستو ald ىلع سانلا بيلأتو

 عم USA نبا وهو ةملس يبأ نب ديبع ةرواح يف اك ًامولظم لتق alge Sf تعا

 :ئجافملا اهفقوم رييغت يف هداشنإو ةشئاع

 wo كنمو حابرلا ِكنمو زيِفلا كنمو ءادبلا كنمف
oil,فىدقەنإانل تلقو مامإلا لتقب ترمأ  ° 

 رتاوتلا de قوف وه cl اهتبراحمو يعرشلا ةفيلخلا ىلع كلذ دعب اهجورخ مث
 .ردصم ىلإ ةراشإ وأ فيرعت ىلإ جاتحي الف

 ئبتنا نيح نينمؤملا 1 نع هخيرات يف هاور ام ىلع يربطلا ISS نأ انّدوب مكو

 ًاردصم هرداصم يف دجن ملو ؛41-78 : نيدلا فرشل داهتجالاو صنلا باتك نم ةريسلا هذه انصخل )١(

 . عجارف ءروهمجلا بتك قثوأ نمف هلقن امو ءادحاو ًايمامإ

 ثداوح يف ۲٠٠:۳ ريثآلا نبا /خيراتلا يف لماكلاو (CATV ةنس ثداوح يف VT يربطلا خيرات (؟)

Iًاضيأ ةروكذملا . 



de eee AAيفاكلا نع  

Llلّجس نأ دعب ًاليبس بيذكتلا اذه دجن مل نكلو ! ا لع مامإلا داهشتسا ربخ  

 :هخيرات يف لاق دقف .ًاضيأ AN يخرؤم رابك نم هريغ فقوملا اذه

 :تلاق للي يلع لتق ةشئاع ىلإ ئبتنا املو»

lid! بايإلاب ًانيع 5$ امك ىَوْنلا اهب ثّرقتسآو اهاصَع CHU 

 ؟ هلتق نف

 .دارُم نم لجر :ليقف

 :تلاقف

 OST هيف ىف سيل fd eS دقلَف ًايئان كي ناف

 | !؟ اذه نيلوقت للعلأ : ةملس ىبأ ةنبا بنيز تلاقف

 OY Sy Sib ٌثيسن اذإف یس 5( :تلاقف

 يف اهنم ردص اع Ube هلل تبات دق ةشئاع نوكت نأ صالخإب منن : لوقأ

Danaeلهأ نم اتوخإ لوق  aNمن عوز يه  

le leناو - تائا هذه لدم اهيلع لیست نم  Weve ess 

 ...ًاريبك gle كلذ نع هللا ىلاعت !؟ ريهطتلاو سجرلا باهذل

 نأشب لتاقمو ةمركع يأر نيرّخأتملا ضعب بت دقف مّدقت امم مغرلا ىلعو

 -ريهطتلا ةيآ- بازحألا ةروس نم ةيآلا هذه» :مهدحأ لاقف ,ريهطتلا aT لوزن

 ثداوح يف ۳۹١ :۳ ريثألا نبا /خيراتلا يف لماكلاو ؛(ه4 ٠ ) ةنس ثداوح يف ۱۵۹ :۳ يربطلا خيرات )١(

 .ًاضيأ ةروكذملا ةئّسلا



 ° «نينمؤملا fl ةشئاع مهتمّدقم يفو MG toil ءاسن يف تلزن

 سب طقف ىلا ءاسن مه هللا باتك يف تيبلا لآ وأ تيبلا لهأو» :رخآ لاقو

 isl :لاقو ةيآلا ركذ مث ةلخاد الو لخاد لوقلا كلذ يف مهعم لخدي dll [اذك]

 هلوسر ءاسن ريغ همالكب ىنع هلل BL معزي نأ أّرجتي لقاع gol ,يبرع ملسم

 OH هيفصو

 ريسفتلا يف مهبتك يف ام ىلع اوعلّطي مل aT Gl يأرلا اذه باحصأ نأ بير الو

 نوكت نأ Lily  عيضاوملا هذه لثمب بتكي نمع ديعب وهو- ميراتلاو ثيدحلاو

 ىنعم امف الإو «لتاقمو ةمركع لاثمأ نم مهقبس نم فادهأ عم تقتلا دق مهفادهأ
 !؟«...أّرجتي لقاع ّيأ» :مهوق

 له «تيبلا لهأ نم دارملا نع لئس ملسم حيحص يف امك مقرأ نب ديز اذهف
 مث ءرهدلا نم رصعلا لجرلا عم نوكت (LNG هللا ely Yo :لاقف ؟ ءاسنلا مه

 . «اهموقو اهيبأ ىلإ عجرتف اهقّلطي

 لهف ةّنُسلا لهأ نم نيخّرؤملاو نيرشفملاو نيئّدحلا رابك هلاق ام تفرع دقو
 !!؟ ءالقعلا ريغ نم ًاعيمج اوناك

 نع هءاسن FBG (atl داعبإو ءاسكلا ثيدح لوح ليصافت نم هوركذ ام معن

 ءاسنلل ةيآلا لومش يف ,GIL ًالصأ هيف فالخ ال ء ءاسكلا لهأ عم لوخدلا

 . مّدقت اى هنالطب ىلع ليلدلا ماق ام اذهو Bb ءاسكلا لهأ عم

 .بيطخلا نيدلا بحم ملقبا"/ شماه : يسولآلا/ةيرشع ينثالا ةفحتلا رصتحم )١(

 اهركذ Cakes يأرلا اذهل ةلثامم ئرخأ ءارآ كانهو ١ يبيشاشنلا فاعسإ دمحم /حيحصلا مالسإلا (؟)

 يف ناهبجلا نم ناكام امّيس ال ء«بسلاو متشلاب مهي hy ةغايصو ةرظانملا بدأ نع اهباحصأ جورخل

 . ۵۱۳: مالظلا ديدبت

 AB يلع مامإلا لئاضف باب_ ةباحصلا لئاضف OUSTV/VAVE 14 ملسم حيحص (؟)



 يفاكلا نع عاف ٠.000 .666.06 666666666660666 60 006600600 ج مم ودب م مجم منة جيم 4.

 ةمصعلا ىلع ةيآلا ةلالد

 (ةظفل) BY ,ةسمخلا ةمصع ىلع تأد ةيآلا Slo :يوسوملا نيدلا فرش لاق

 رصحلا ةادأب ترّدصت دقو ,هريغو فاّشكلا يف اك بونذلا نع ةرابع اهيف سجرلا

 بونذلا باهذإ ىلع ةروصقم مهرمأ يف Ube هللا ةدارإ Sf تدافأف (Ui) يهو

 .اهتقيقحو ةمصعلا هنك اذهو ءاهنم مهريهطتو مهنع

 هسفنل ةفالخلا (oS هل أل GA نينمؤملا pal ةمامإ ىلع مازتلالاب تلد امّنإو

 سجرلا نم بذكلا ّنأل نيبذاك نونوكي الو Bat ةمطافو نائسحلا هل اهاعّداو

 igs هنم مهرّهطو مهنع هللا هبهذأ يذلا

Ulكلذ توبث  BUنيسحلا دلو نم ةعستلا  BEEتيبلا لهأ نم مهنوك عم » 

 Shs رم امك لعفلاب كلذ لصح دقو ,مهبلع ءاسكلا لهأ دحأ صني نأ ينكيف
 .روهمجلا تاياورب ًاعوفشم

 )١( نيدلا فرش نيسحلا دبع/ءارهرلا ليضفت يف ءارغلا ةملكلا الموسوي:۲٠۷.



 ىفاكلا ىف ةيالولا ثيداحأ ةّحصو .رايتخالا أدبم رايهنإ

 ريغ قطنم وه BBG ئنلا دعب سانلا لبق نم مامإلا رايتخا قطنم نأ مّدقت دقل

 ام اذهو ,نييعتلاو صنلا ساسأ ىلع مئاقلا رخآلا قطنملا Joly نروق ام اذإ كساتم

 :لاقف مهسفنأ (ELI لهأ نم بتك نم ضعب هكردأ

 نيبو ءرايتخالاو ئروشلاب نيلئاقلا LLU لهأ فقوم نيب ةئزاوملا تق ام اذإو»

 فقوم BTW نيبتي ِهّنإف ,نييعتلاو صنلاب نيلئاقلا «ةيرشع ىنثالا ةعيشلا فقوم

 ةطقن ةعيشلا سقلا دقلو ALAN لهأ فقومب نروق ام اذإ ًايقطنم كساتم ةعيشلا

 . "7«نيدشارلا WLI رايتخا بولسأ يف فعضلا

 ام اه رايتخالا أدبمل مهتاداقتناو ةعيشلا dol نأ dle الو» :مهنم رخآلا لاقو

 نم ةيطارقميدلا ةمظنألل ةماع ةروصب هّجوت تاداقتنالا هذه تناك نإو ءاهرربي

 : "”«مامالا رايتخا يف اهّقحو BVI ةطلس ىلع اهمايق ثيح

 نم .ةيمامإلا دئاقع نع مهنم بتك نم CUS يف هريظن 5 oly مالكلا اذهو
 : كلذ يف نيتّمهم نيتطقن عاري م هنأ الإ مهتلدأ ةوقب  لقألا ىلع فارتعالا ثيح

OV موّنع ميركلا دبع دمحم /ةيرشع ينثالا ةيمامإلا ةعيشلل ةرصاعملا ةيسايسلا ةيرظنلا: )١( 

 ) )۲يحبص دومحم دمحأ /ةمامإلا ةيرظن : AB AV.قباسلا ردصملا نع



ec enn ۹۲يفاكلا نع عاقل  

 يف فعضلا طاقن ىلإ مهبتك يف نوريشي نيح ةبطاق ةعيشلا ءاملع نأ : ىلوألا
 يف حلا يطارقيدلا باختتالا مت ول هلأ ىنعي ال «نيدشارلا ءافلخلا رايتخا بولسا

 يف هودقتعا Le مهعجارت BILL, LLY بصنم يف ّيبنلا نع بوني نم نييعت
 ٠ .نييعتلاو Gall ةلأسم

 سيلو .ةّوبنلا ةبترمل دادتما يه ةمامإلا ةبترم نأ ىلع ليلدلا ماق دقل : ةيناثلا

 ذاقنإ يهو «فادهألاو تاياغلا داحتال كلذ ىلإ ناعذإلا نم لقعلا ate ام كانه

 te Ded نأ سانلل كرتي نأ لاوحألا نم لاحب نكه ال اكو ,ةلالضلا نم 224(
ooh؛مهيلع هبوني نم رايتخا يف مهكرت نکی ال كلذكف  BNرايتخا  BANنمل  Sis 

 ىلع ةثألا عالّطا pal هيلع لكلا SUEY لصح نإو ee نوكي ال ءامسلا ةدارإ

 هفرعي ام رومألا هذه نازيم سيل ذإ «مهاوقتو مهنايإ ةجردو نيريخلا رئارس

 ملعلاو ئوقنلاو نايإلل SF انملع اذإ اذه ls هللا ملعب طونم وه Uy ,رشبلا

 ام ىلع GAG لوسرلا ءاضمإ ةلاحتسا ىلع ةدايز ءضعب قوف اهضعب تاجرد
 نآرقلا ىرن اذهلو  نييعتلاو Gaul dal يف She اك- ًالقع ضيوفتلاب ئّمسي
 ىَلَع ُنآَْرُقلآ اَذَه OF لول وُلاَقَو < ّينلا رايتخا يف ةيطارقيدلا هذهم أزهب ميركلا

Ye Sail So fsظحلي ال ةئيبلاو فرعلاب طبترملا مهرايتخا ن األ ؛  

 نمل الإ حلصت ال ةمامالاو ,ةّيحجرألل ًاسايقم اهرهاظ نم ذختي لب رومألا نطاوب

 قرافب ةّوبنلا ةبترمل ًادادتما ةمامإلا ةبترم نوك توبث دعبو ؛هرهاظك abl نوكي

 يلاتلابو «ّيبنلا رايتخا يف لوقلاك ,مامإلا رايتخا ًأدبب لوقلا نوكي ؛ليزاتلاو يحولا
 .نييعتلاو Gah Dal رئاسل هتضراعم نع ًالضف .هسفن عم رايتخالا أدبم ضقانت

 eo ًاهججوم اهتاداقتنا يف ةعيشلا هب alter ام وهو- Gall أدبم ناك اذإو
 نم رايتخال ةمظنألا هذه ةيحالص مدعب ىلاعت هللا ملعل Ul وهف « ةيطارقيدلا ةمظنألا

VV ET (1)فرخزلا: 



feهتدارإ  lsنأ ةيطارقميدلا ةمظنألا كلت رودق ناك ولو  AEاهرايتخا يف  

 !! Tes اه راتخت نأ هللا ىلع Yio نم ناكل ءءامسلا ةدارإ

 تافصو طورش ىلع Sill لالخ نم رايتخالا أدبم رايبنا ًاضيأ مّدقت امك
 Tage ٌضراعت al نم بت ام [oli ضرغلو ,ةمصعلا يهو اههأ ىلع ةلدألاو مامإلا
 8 يتلا «نييعتلاو Jal Dol :ناونع تحت اه ضدعتلا نم BY ناك رايتخالا

 - تلعج يتلا ةيرظنلا كلت ,مالسإلا يف مكحلا ةيرظن oly jl ةداعإب ملسملا
 Aged“ ةمامإلا ةر ىف دهر نأ دي هنأ رمألا مهأ نم - ىلسلا اهفرط

 أش بصانملا ٌلقأو فئاظولا طسبأ هحيبت نأ (اهلهأو eal" ىبأت

 le ثّبشتلا ىودج مدع ىلإ (ALL لهأ نم ةمامإلا يف بتك نم ضعب هّبنت دقو

 .عوضوملا لوح مهئارابع صن نم ملعتس اك .هضقن ىلع ليلدلا ماق

 Gaull ناركن دودح دنع فقي م -رثكألا وهو مهنم رخآلا ضعبلا 3 الإ

 ثيداحألا ليوأت دمتعت ةيمامإلا نأ ئري يذلا يرادنبلا دمحم روتكدلاك ,نييعتلاو

 ,Jal ةمامإلا ةديقع تابلطتم قفو  عيمجلا ىدل ,dee فرتعملا- ةحيحصلا

 اه ساسأ ال ةعوضوم ئرخأو Lage, Dall و ريدغلا ثيدحك يا Ye ىلع
 GIR) نم قفيلخو ٌيبصوو يخأ تنأ ثيدحو «ملعلا ةنيدم ثيدحك ,ةحصلا نم

 ۰ © ىفاكلا يف مالسإلا هيلع ينب ام ثيداحأو

 ءاليتسالاو رهقلا قيرط نأ لعتس 0 يالا لل دصاقملا حرش Baa قرط رل ١

 ارهاق lyst لزعنس هيلو هرهقق رخآ قساف عزان او Ufa Se عصي هکر

 اوثبعيو٠ اداسف ضرألا يف اوثيعي نأ ضرألا مهتظفل نمم هتلكاش ىلع نمو ديزيل حيبي اذه نأ كشالو

 هلوسرو هللا هابأي يذلا بيجعلا قطنملا اذه قفو اهسخبأو ةمامإلا دهزأ امو «ىلاعت هللا عرشب

 .نوئمؤملاو



OOESSSESECES es 44يفاكلا نع عاق  

 ةلزاملاو ريدغلاب امه لثمملا ةحيحصلا ثيداحألا كلت يف ةيمامإلا رود GL : لوقأ

 عم .اهتبسانمب رعشلا حاحقألا برعلا داشنإو Ub ةباحصلا مهف ودعي ال امهريغو

 ريغ مهف اهليوأتب ماق نم (UE ,ةغللاو فرعلاو عرشلا تادّيؤمب مهفلا اذه فافتحا

 .نييعتلاو ّصنلا ىلع ةّيلقنلا ةلدألا يف اهنع ثيدحلا Glu [Se ةيمامإلا

EL,اهعضو تابثإ نودف «ةعوضوملا ثيداحألا نم ركذ ام  GH bodدقف  

 ثيدحللو .امهديناسأ اوحّسصو ةّنُسلا Jal نم ءاملعلا رابك يناثلاو لوألا ىور
 دقف ؛يفاكلا يف مالسإلا هيلع ينب ام ثيداحأ اًمأو «ثحبلا اذه يف رخآ ناكم اههنع

 كلتو Leal نييعتلاو Gail ناركن دودح دنع فقي مل نم هريغ دقنل تضّعت

Gi ef Keats)مّرْخُأ ني ) ! 

 هَّنِإ» :- رمع نبا ةياور يف اك- كيلي cell نع يورملا حيحصلا نأ اوركذ ثيح
 Beall ماقإو .هللا لوسر ًادمحم Oty .هلل الإ هلإ ال نأ ةداهش : سمخ ىلع مالسإلا ينب

 : الكل رفعج يبأ نع» :يفاكلا يف نكلو «ناضمر موصو «تيبلا جحو ؛ةاكزلا ءاتيإو

 ام ءىشب داني ملو  ةيالولاو » Grads , موصلاو ةاكزلاو .ةالصلا : سمخ ىلع مالسإلا ينب »

 gail موي ةيالولاب ىدون

 يفاكلا يف امل ؛ةعيشلا دنع نيتداهشلا نم - مهمعزب- لضفأ يه ةيالولا َّنأ اك

 :ةالصلا ىلع : ءايشأ ةسمخ ىلع مالسإلا ىنب » :لاق AB رفعج يبأ نع ؛ةرارز نع»

 ؟لضفأ كلذ نم ءىش sly‘ :تلقف :ةرارز لاق .« ةيالولاو  موصلاو .ّجحلاو . ةاكزلاو

 ۰ Og لضفأ aN gly : لاقف

Obsهللا  leيبأ نع .يفاكلا يف امك .ةيالولا يف صّخري ملو عيمجلا يف صخر  

 . مالسإلا مئاعد باب-۸/۱۷:۲ يفاكلا لوصأ (1)
 .مالسإلا مئاعد باب- ONY يفاكلا لوصأ (؟)



 صخري ملو عبرأ ىف صخرف ًاسمخ هقلخ ىلع ضرف لجو ع هلل ly :لاق ل هللا دبع
 ° «ةدحاو ىف

 نيع je As ءيفاكلا 3 ةيالولا تاياور لوح مهئارآ ةصالخ يه هذه

 . ميرجتلاب ةنوحشم the ةلاطإ نم اهيف امل مهتارابع

 :يلاتلاك اهتشقانمو اهامجإ نكمي رومأ the plas ام ىلع ظحالي انتو

 ,ةضراعم Gol اهنيب سيلو ,يفاكلا يف امل رمع نبا ةياور ةضراعم مهرّوصت - ١

 (هنأل ؛ اهراكنإ ينعي ال يفاكلا نم تاياورلا هذه يف نيتداهشلا ركذ مدع ّنأل

 ينعي الو ,قافثالاب اهنودب ءرملا مالسإ Faas الو coolers هساسأو pre ناونع

 ضرفي مل all حلاو موصلاو ةالصلا :ةثالث ضرف Ube هللا ّنِإ Sue لئاقلا لوق

«la pe4 م  cylنيتداهشلا ةيّمهأ نع يفاكلا يف ًادج ةريثكلا ثيداحألا نم اذه  

 ؟ ثيداحألا هذه ate اولقن يذلا بابلا يف اًيسال

 هلام ظفح يف امهرثأو ملسملا ةايح يف نيتداهشلا رود تبني مل ينيلكلا لهو

 SNS نيتداهششلا ىلع ةيالولا لّضفت ةيمامالا ةعيشلا 8[ :لاقي تح ءهمدو هضرعو

 لهأ نم هللا يف انناوخإ نم فصنم ثحاب ّلكل ةكورتم لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا

ALيف تاياورلا تارشع ىلع فوقولا عيمجلا ناكمإبو  BISلاثمأ نم : 

 دودح ىلع ىنفقوأ 3B هللا دبع GY تلق :لاق tle ىبأ نالجع نع» -أ

gle!دنع نم هب ءاج امہ رارقالاو هلا لوسر ًادمحم ّنأو « هلل الإ هلإ ال نأ ةداهش » :لاقف  

 ءانيلو ةيالوو .تثيبلا ٌجحو «ناضمر رهش موصو .ةاكزلا ءادأو ‹ سمخلا ةاولصو » هللا

 . مالسإلا مئاعد GUA VAY يفاكلا لوصأ )1(
 ;0A ريهظ يهلإ ole Eady ةعيشلا ؛ ء١٠١٠ : هللا راج يسوم / ةعيشلا دئاقع دقن يف ةعيشولا : رظنأ ( )۲(

 رمع يلع / يمالسإالاروصنتلا يف ةعيشلا » :AY نمحرلا دبع .ple د/ًابهذمو ًادقتعم ةعيشلا

 :TET :جيرف



de eee eee creer 4يفاكلا نع  

0) 1 ١ 
 نيقداصلا عم لوخدلاو ,ائودع ةوادعو «« .

 ينربخأ 38 هللا دبع GY تلق :لاق .عسبلا يبأ ٍّيرسلا نب ىسيع نع» - ب

PLY flogعسي ال يتلا  Lolةفرعم نع ريصقتلا  gpgنم يذلا ءاهنم  DB 
 اهب لمعو اهفرع نمو هلمع هنم هللا لبقي ملو هنيد هيلع دسف اهنم pot ةفرعم نع

 رومألا نم ٍءيش لهجل هيف وه امم هب قضي ملو «هلمع هنم لبقو .هنيد هل حلص
 هب ءاج امہ رارقإلاو call لوسر ًادمحم ّنأب GLa Vly هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش » :لاقف ؟هلهج

00 
 « « ثيدحلا . . هللا دنع نم

 بع ينئّدح :99 هللا دبع يبأل تلق» : لاق Leal fs pall نب ىسيع نعو - ج

 تلهج ام لهج Gee ملو dee 55 اهب تذخأ انأ اذإ مالسإلا Ales هيلع تين

 نم هب ءاج امب رارقالاو ت هلا لوسر ًادمحم ty .هللاالإ هلإ ال نأ ةداهش» :لاقف «هدعب
)۳( 

 . Cg ثيدحلا ,. هللا دنع

 فرعت له هللا لوسر نبا اي AB رفعج GY تلق » :لاق roy Lt ىبأ نعو۔ د

 مكترايز عيطتسأ الو , يشملا ليلق .رصبلا فوفكم إف ءاهبف ينبيجت ةلأسم كلأسأ

 A BB هللا نيدأل كتيب لهأو

 AUT نيدو ىنيد كّنيطعأل هللاو  ةلأسملا تمظعأ دقف ةبطُخلا ترصقأ تنك نإ» : لاق

 رارقإلاو . BA هللا لوسر ًادمحم َّنأو .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :هب لجو Jo هللا نيدن يذلا

 ءانمئاق راظتناو ءانرمأل ميلستلاو .انّودع نم ةءاربلاو ءانّيلول ةيالولاو « هلل دنع نم هب ءاج امہ

 .مالسإلا مئاعد باب ۲/٠١ :۲ يفاكلا لوصأ(١)

 .مالسإلا مئاعد باب_”/17:7 يفاكلا لوصأ (؟)

 .مالسإلا مئاعد GLA AVA LY يفاكلا لوصأ (۴)



 ” عرولاو .داهتجالاو

 اهرصح نكي ال نيتداهشلا ةيّمهأ لوح يفاكلا تاياور َّنِإ :لوقلا ةصالخو

 ناونع هدنع Lal يعيشلا تبثي نأ He يكبلا كحضملا نمو «ثحبلا اذهب

 ! مالسالا

 - مدت اك يفاكلا نم اهب لدتسملا ةياورلا يف نيتداهشلا ىلع ةيالولا ليضفت -

 Uy Sel ةياورلا يف نيتداهشلا ظفل دوجو مدعل اهب ٌلدتسملا لهج نع فشكي

 اا رقابلا مامإلا WE als ةدعاقل ًاعبت كلذو «ةصخر هيف ناك ام لع ليضفتلا ناك

 هبلإ عجرت نأ نود ةبوت هنم نكت مل كتاف تنأ اذإ ام ءايشألا لضفأ َّنإ» :يفاكلا يف اك

 " « هنيعب هيّدؤتف

 اهكرتل ةصخر اهيف دجن ال ةيالولاب كّسقلاب رمألا ىلع cath ول ةدعاقلا هذهو»

dleاهربغ ةصخر يف هدجن اك لاوحألا نم » . 

اكزلاو حلاو ؛ةالصلاو ءموصلا ن Lay ةياورلا يف دراولا صيخرتلا ¥
 ينعي ال ة

 ضعب نع Hn تالاح يف اهطاقسإ Uy رئاس نع ًايلك اهب فيلكتلا عفر

 :يهو ,عامجإلاب اهيلع Gill نم تالاحلا هذهو , مهب ىلاعت هللا نم ةفأر نيفّلكملا

 .نيروهطلا دقاف نعو .ءاسفنلاو ضئاحلا نع ةالصلا طوقس -أ

 .ماعط نم ةيدف هيلعو ,هقيطي ال نّمع موصلا طوقس - ب

 . .باصنلا هلام aly مل نشع ةاكزلا طوقس - ج

 .عورشم رذعل عطتسي مل نّمع Atl طوقس د

 باتك ّيأ يف رّرقم وه ام ىلإ عوجرلاب كلذ ليصافت ةفرعم درف def ناكمإبو

 .مالسإلا مئاعد باب-18:7/١1١ :ىفاكلا لوصأ )١(

 .مالسإلا مئاعد باب_-0/11:7 :ىفاكلا لوصأ (۲)

 .44:7 رش هللا دبع ديسلا /راونألا حيباصم (5)



eee ener eee nee erent ee eres earns eee nen es 4Aيقاکلا نع عاقل.  

 يه Hall gl هذه نيب نم اهب ىلاعت هللا صخري مل gil ةدحاولا
 دقف ءهنامز مامإ ةفرعم ىلإ درف IS ةجاح توبنل ًاضيأ كلذ يف كش الو .ةيالولا

 ةنيم تام همامإ فرعي ملو تام نم » : دبل ّيبنلا نع حيحصلا ثيدحلا يف ءاج

 مدع نأشب BW قداصلا مامإلا هب Janel ام Ue وه ثيدحلا اذهو . ۾ ةيلهاج

 Agi نود اهناكم ءيش عقب يلا رومألا نم تسيل LAY ؛ ةيالولا يف صيخرتلا

 Ai gah َلوُسَولا أوُعبِطَأَو هللا LAL got يذلا gi ا 9 ls لاق دقو

phىلاعت هلوقب رمألا يلو نيب  : sgl elَنيِذَّلآو هل  igs 

 ىملاعت هللا صّخري ملو . 4 تومار ْمُهَو ًةاكّرلآ Ops ةالّصلآ Ow َنيِذَّل

 نيب دقو ؛ةيصعملا لإ ةعاطلا دعب سيلو «لاوحألا نم لاحب اذه هرمأل لائتمالا مدعب
 لك ضحدي اه ةيالولا يف ةصخرلا مدع عم !Lad باتك يف قودصلا خيشلا

ele7 ثيدحلل هّجوي  

 3 ىلإ BE هنم ةراشإ « ريدغلا موي ةيالولاب يدون ام ءىشب داني ply BL هلوق 4

 مخ ريدغ يف ميظع عمجم يفو ,روصح ريغ ًارركم ةديدع تام عقو ةيالولاب ءادنلا
 عمجم يف عقي مل هّنإف ANG ريغ فالخب نوديزي وأ ةباحصلا نم فلأ ةئام هريضح

 Ode al سانلا نواهت ىلاعت هللا ملعل طق اهعمجم لثم

Shesةيديهقلا ثوحبلا هذه نم رخآ ناكم يف ريدغلا ثيدح نع مالكلا . 

Spel)يفاكلا  GL WITTهركنأ نمو فيرشلا ثيدحلا اذه نع مالكلا يتأيسو ؛مالسإلا مئاعد » 
 . 497-14 SOU ١: نم عبارلا لصفلا يف هتحص تابثإو

  (Y):ءاسنلا 08/4.
 00/0 :ةدئاملا (۳)

 ) .۲۷۷:۱-۲۱/۲۷۸ لاصحلا )6(
 .44 :7 رش هللا دبع ديسلا /راونألا حيباصم )0(



 نييعنلاو ضنلا ةّلدأ

 نكيو ةمامإلا ةلأسم يف نييعتلاو Gall ىلع ppl ةيمامإلا ele عشوت
 ديسلاو ,ديفملا خيشلاك :مهئالع زربأ هبتك ام لالخ نم عشوتلا اذه ةظحالم

 . مهدعب ءاج نمو ةمالعلاو يسوطلاو ,ئضترملا

 يوضنيس اذل ثحبلا اذه يف ًارذعتم ةلدألا هذه عيمجب ةطاحإلا رمأ ناك انو

 نآرقلا نم ةيلقنلا ةلدألا ىلإ لاقتنالا مث نمو callie ناليلد ناونعلا اذه تحت

 :يلي اكو ,ةّيوبنلا Milly ميركلا

 | :ةيلقعلا ةلدألا

 نّيعيو الإ مكاح وأ كَم وأ سيئر نم ام Bl ىلع ةداعلا ترج دقل : لؤألا ليلدلا

 ced لكل مولعم (دهعلا ةيالو) ماظنو ؛هرفس وأ هتبيغ دنع هماقم موقي نم هناكم

 ىف اهل BE وه نم ىلإ ةيلوؤسملا ةطانإ دنع ًاصوصخ fill» اهركني ال ةّنّسلا هذهو

 .هاوقتو هلدعو هملعو هناا

 نع رفاس قم هلأ -ةريسلا بتك رئاس يف اك ا لوسرلا ةداع ترج دقو

 ؟ةافولا ةبيغ ىف فالختسالا كرتي فيكف ءاهلع هتفيلخ نبع اهنع باغ وأ ةنيدملا

 وه لب ,هتومب دابعلا نع عفتري مل فيلكتلا Gly ءلسرلاو ءايبنألا متاخ aT هملع عم

abموي ىلإ  ball 

Ulوه بابلألا بابرأ داهتجاو دقعلاو لحلا لهأ ىلإ ضيوفتلا نوكب عّرذت نم  
 ىلإ رمألا ضيوفت Bo :هّدريف ''' lel عورف نم ريثك يف ابك نايبو فالختسا عون

NAL) رش هللا دبع ديسلا /نيقيلا قح )١( 

T1010 (؟) ىنازاتفتلا /دصاقملا حرش 



 یقاکلا ق ما eee eee eee eee eee eee eee eee r eee يتمم )۰۰

 باحصألا نيب عقيس امب Uke نوكي نأ نم BAB ولخي YY ,لاحم باحصألا

 .كلذب Sale نوكي وأ «فالتخالاو قارتفالا نم BY رئاسو

 نيملسملاو مالسالاو هللا ناخ دقف ؛كلذ عم مهيلإ رمألا ضّوفف Uke ناك نإف

 ,dil ذايعلاو  ريبك صقن اذهف «نوکیس اہ Sale ناك نإو كلذ نم هللاب ذايعلاو -
 ضيوفتلا وهو موزلملاف .ًالاحم لهجلاو ةنايخلا نم مزاللا ناك اذإو  هيلإ هتبسن نم

)0 1 
«le . 

 فلي نم ىلع نييعتلاو Gall ركنأ نم هب ثّيشت يذلا ضيوفتلا اذه نإ مث
 نأ دعب LLU لهأ نم نيثحابلا دحأ هنم رخس دق .هدعب هنأ ىلع ا نونلا
 اذه راكنإ CT ,هفلخي نم سانلل ىم دقو لإ تي مل BH يركلا لوسرلا نأ تبنأ
 ةيعرشلا صوصنلا هضحدت .دراو ريغ رمأ اذه» :هلوقب ate ربع دقف «رمألا

 لهأف لاق مث داس يذلا يخيراتلا عقاولل انمارتحا نم مغرلاب هبّدكتو ةعطاقلا

Ahaاوثبشت  JSمهذخ امدنعو ءٌصنلاب اوئّبشت ,ثدح يذلا عقاولا اورّربيل ءيش  

[tar Gaalامدنعو ,ئروشلاب اوتّيشت ضارتفالا راهنا امدنعو «ضارتفالاب  
 مهلبقتسمو مهتدحو ىلع صرحلاو ؛نيملسملاب ةفأرلاب Leas ئروشلا ترابنا
 Pgh البو ًالمه اوكرتي ال تح

 عم BEM ميركلا هلوسرو ىلاعت هللا ىلع لحي ميلسلا لقعلا نإ : يناثلا ليلدلا
 عم satel لمه نأ ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب هتعيرشو .مانألا ةفاك ىلإ ثوعبملا هنوك

 ةياهنو لامجإلا ةياغ يف ًابانك مهيف كرتيو eyes مهب هتقفش ةياغو هتفأر ةيابن
 .هيأرو هاوه ىلع مهنم LS هلمحي ,ةريثك لماحمو ةديدع هوجو هل ؛لاكشإلا
 فيعضلاو ؛بوذكملاو حيحصلا اف SA ةلاسرلا بحاص نع ةريثك ثيداحأو

NV يناليملا ىلع ديسلا /دصاقملا حرش ىلع دصارملا )١( 

 :بوقعي نيسح دمحأ ىماحملا/مالسإلا يف يسايسلا ماظنلا (؟) 1-0",



 ,تالكشملا هذه يف هيلإ نوعجري ًاسيئر ريطخلا رمألا اذه نّيعي ال مث ,عوضوملاو

 .رومألا رئاس يف هيلإ نونكريو

ilyهللا بدق دقلو ءهتمکحو ىلاعت هلا عرش يف كلذ ةلاحتساب مكحيل لقعلا  

 «توملا هرضح اذإ ملسم JS ىلع ةّيصولا بجوأف «سانلا ماهفأ نم كلذ هناحبس

 ةّيصو نم YY ناكف ,هتاكورتمو هئرإ يف مصاختو فالتخا يف abel عدي ال يكل

 .هلوصح نكمأ نإ عزانتلا اذه ٌضضف نمضت

 غيسسي لهو ؟ ءايبنألا رخآ اهئبنو ALIS Rl عم نذإ لاحلا رّوصت فيكف

 نم لوو ميقو ظفاحو , هيلإ ىصوم مامإ الب هلوسرو لاعت هللا اهكرتي نأ لقعلا

 il ناساقت ال atl fall ةفأرو «هدابعب هناحبس هللا ةفأر نأ عم }$ BENG هدعب

 © لافطأو هلهأ ىلإ درفلا

 اک ئصوأ مث ىدانو ary ظعوو ؛رذنأو رذحف «مايق ريخ قبلَ يلا ماق دقلو

 .نيح دعب اهربخ كيتأيسو .روهمجلا بتك هيلع تّصن

 :ةيلقنلا ةلدألا

 : ميركلا نآرقلا نم - ًالوأ

 G15 انتاَقِمَل ًالُجَر َنيِعبست ta we se ل :ىلاعت لاق : ىلوألا ةيآلا
dae gt plsول بَ لاق  op ST Cbsلبق  GONG4 ...  . 

 هعم اوراص امل نيعبسلا نإ : هلوق AMI ريسفت ىف # اضرلا مامالا نع ele دقو

 ءهرأ مل Al : مهل لاقف !! هتيأر امك هانرأف هناحبس هللا تيأر دق UHL اولاق .لبجلا ىلإ

 )١( رش هللا دبع ديسلا /نيقيلا قح ١:۳۸.

 فارعألا (؟) : /100/9,



Sesser ۱۲يفاكلا نع عافد  

rie et] 5م & قد  
 ret ُةَقِعاَّصلآ S515 1 َةَرِهَج ail oi ىَّتَح كَل َنِمْوُن نأ # :اولاقف

(r) : 7 
 ." ريسفتلا اذه لثم قاحسإ نباو «يدسلا نع ؛نيقيرطب يربطلا ىور اک

 ناهإلاو قدصلا مهم BB نم راتخا دق جل ىسوم GI ANI هذه يف تفلملاو

 عم لعفلاو لوقلا يف ةماقتسا ىلع اوناك نيعبسلا ءالؤه نأ يف ٌكش الو «صالخإلاو

 يف ةرهاظلا ةماقتسالا هذه ّنكلو «مهريغ راتخال الإو كلذ مهب نظف BBL ىسوم

 .مهربخ يحولا ّصتقا اك ةقعاصلا مهتذخأ

 EB اف ًاحيحص ًارايتخا سيل ةوبنلل ىلاعت هللا هافطصا نم رايتخا ناك اذإو

 عوقو نأ ىلع  قحلا مار نمل - عطاق ليلد هيفو ؟ نييداعلا رشبلا نم هريغ رايتخاب

 هللا وه راتخلا ناك اذإ الإ ًاحيحص نوكي ال EME ئنلا دعب ةمامإلا بصنمل رايتخالا

 هيلإ فرصنتو رئامضلا هتكتو رودصلا هيفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي يذلا ىلاعت

 . مهيلإ ىلاعت هللا هراتخا ام نييعتب سانلا يدهب يكل ate هيلع علَطُيَف .رئارسلا

 مه ناکام ُراَتحَ wg 5 BU اَم قلي َكّبَرَو » :ىلاعت هلوق يف اك gall) اذه دكأ دقو

her eco] 

 نم عني ال لقعلا SB . اج ءايبنألاب ًاريصحنم رايتخالا اذه رهاظ ناك اذإو

 .فدملا ةدحوو ةّلعلا LAY .ًاضيأ ةؤبنلا ماقم FU وه نم ىلإ هنايرس

 َنوُميقُي َنيِذَّلآ أوُنَمآ َنيَِّلاَوُُلوُسَرَو هلآ مُكُيلَو [GS 9 :ىلاعت لاق : ةيناثلا ةيآلا

 ,58/؟ :ةرقبلا )١(

 BLS J مامإلا سلجم باب_ ١1/115 : قودصلا/ديحوتلا باتك(؟)
 ا VY نآرفلا يآ ليوأت يف نايبلا عماج (*)

CWA: صصقلا )4( 



 : PAG ئونلا لاق :لاق_يرافغلا رذ GIL ةدانج نب بدنج نع

 * يِرْمَأ Isa * يِرْدَص يِ حَرْشآ oj َلاَق ط :كلأس ىسوم ىخأ نإ مهللا»
id op Sia JGلَعْجآَو * يلؤق اوقف *  Jَنوُراَه * يلْهَأ نم ًاريِزَو  

Colهب ْدُدْشآ  gt aly * efيرمأ  Ogًاقطان ًانآرق هيلع تلزنأف : 
yدش ..  ads hol Baasةولصَ ال اطلس اتك  ORY4 . اياب  '". 
 نم ًاريزو يل لعجاو «يرمأ يل رسيو .يردص ىل حرشاف fell .كّيفصو كّيبن دمحم انأو

 . « يرهظ هب ددشا ًاّيلع  ىلهأ

 دنع نم ليئاربج هيلع لزن go ةملكلا SN هللا لوسر eel امف :رذوبأ لاق

 ُةَلوُسِرَو هلآ ُمُكُيلَو tal 9 :لاق ؟ Lal امو :لاق .أرقا ! دمحم اي :لاقف Ube هلل

 . 4 َنوُعِكاَو phy َةاَكَّرلآ َنوُنْؤُيَو MOTT AS َنيِذَّلآ SET َنيذّلاَو

 عزف .عّوطت ةالص يف عكار وهو «لئاس Ua فقو :لاق ءرساي نب رابع نعو

 < : :ةيآلا هذه تلزنف .كلذب هملعأف Be هللا لوسر ib .هاطعأف همناخ

 )١(المائدة: ۵0/0,

"۲.۲0/۹ sab (¥) 

 :TOYA صصقلا (۳)

 TRY يزارلا رشفلا/ريبكلا ريسفتلا ۱۳/٤۵ :قيرطب نبا /نيبملا يحولا صئاصح )٤(
 هاور امك ءطسوألا مجعملا يف يناربطلا كلذ ئور : :هشماه يفو ۰ :is نيبملا يحولا صئاصخ )0(

 دئارف بانك نم ۳۹ باب 114 :ثيدحلا يف يئومحلا يناربطلا نع «يناهبصألا ميعن يبأ نع «هدنسب

 ردلا نم ةيآلا ريسفت يف يطويسلاو AV AV دئاوزلا عمجم يف يمئيهلاو ١: VA 194 نيطمسلا
 هه



 : - متاخ هدي يفو لئاسلا هب كم OL لاق هلأ SB call نع «سابع نبا نعو

 : 4# eel لاقف , ىّلصي يلع ناكو SIN كاذ :لاق «؟ متاخلا ذه كاطعأ نمو
dees00( 1  

 . «¥...هل وُسَرَو هلآ ASG LD تیب لهأ ىفو یف ذ اهلعج ىذلا هلل دمحلا و

 هل ياب يرخف نم ناحبس :هب قّدصت يذلا هقاخ لع ناكو :سابغ نيانعو
 "دبع

 تيأر انأ al لوسر اي :تلق ةيآلا هذه تلزن اخ :لاق ,مالس نب هللا دبع نعو
)۳( 

 . هوتن نحنف ؛ ,عكار وهو جاتحم ىلع هقاخب قّدصت ًابلع

 دهاجمو «يكح يأ نب ةبيتعو ؛ رفعج يبأو ,يدسلا نع يربطلا ىورو
 نأ

(gallَنيِذَّلآ أوُنَمآ َنيِدَّلآَو9 : :ةيآلاب  SLES a!َنوُنْؤُيَو  THTْمُهَو  

 دجسملا يف عكار وهو يلعب لئاسلا yy ba بلاط يبأ نب he وه 4 َنوُعِكاَر

 Oe SN لاح يف ae هاطعأف

 .0۷:۷ ةياهللاو ةيادبلا ىف ريثك نباو ؛۲ ط ۲ قشمد

 دنسم شماهب عوبطم- راتسألا فشك ةيشاح يفو ء١١٠٠ : يشرقلا ديمح نب ئلع /رابحألا سمش دنسم )١(

 « طسوألا يف يناربطلاو . سابع نبا نع ؛هيودرم نباو ؛خيشلا وبأو «ريرج نباو ؛ديمح نب دبعو

 نباو «خيشلا وبأو ؛ متاح يبأ نباو . ABE ىلع نع ؛هيودرم نباو ؛خيشلا وبأو .رامع نع ؛هيودرم نباو

 , ئهتنا ( ميكح نب ةبيتعو «يدسلاو «دهاجم نع « ريرج نباو . ليهك نب ةملس نع «ركاسع

 يذلا هلل دمحلا » : PG هلوق ةياور ىلع ةّئّسلا لهأ نم ةاورلاو نيئّدحملا ءالؤه قافتا دعب : لوقأ

 :نارمأ حضني « هلوسرو هللا مكيلو امّنإ: ينيب al يفو یف اهلعج

 مّدقت امل رخآ ىفاضإ ليلد وهو «ةيجوزلا تيب ال ةوبنلا ثيبب تيبلا لهأ نم دارملا ديدحت :لوألا

 , ريهطتلا ةيآ نع ءاسنلا جورحم نم

 ,ةيآلا .Sou فيرشلا ثيدحلا اذه بجومب- BOL تيبلا لهأ نم ةمئألا لوخد : يناثلا

 . :۱۸/٤۸ نيبملا ىحولا صئاصح (؟)

 ٠٠:١١. يزارلا/ريبكلا ريسفتلا (؟)

 ردلا يف يطويسلاو ۲۹:1١ ريبكلا ريسفتلا يف يزارلا كلذ ركذ دقو و يربطلا /نايبلا عماج )٤(

qa 



 ةمركع نع يور ام اّمأ ,هّقحب AV تلزن نميف ٌكشلل لاحم قبب ال اذه دعبو

 امل كلذ لثم ةمركع يوري نأ ديعبلا نم سيلف OS يبأ يف تلزن UE نم
 هتياور نع ضارعإلل فاك هتمجرت یف plas امو BA تيبلا JOY هئادع نم تفرع

 .رادجلا ضرع اهبرضو

 ةيآلاب لالدنسالا ىلع روهمجلا تاضارتعا

 نييعتلاو Gal ىلع ةبآلا هذهب ةّيمامالا لالدتسا ىلع ةّنّسلا روهمج ضرتعا

 :ىليام اهمهأ لعل .تاضارتعا ةلمجب

 : لوألا ضارتعالا

 . ليلدب الإ دحاولا ىلإ فرصت الف عمج ةغيص ST Sally)  :لاعت هلوق َّنإ
 : باوجلاو

 وه اهم LAGI عم ميركلا نآرفلا نم ئرخأ عضاوم يف ةغيصلا كلت تدرو دق
 OG أوُنَبُق اَم اَنوُعاَطَأ ول اوُدَعَقَو مهناوحإل أولا «Gal :ىلاعت هلوقك درفملا
 رئاس نم رهظي امك قافتالاب هيف ةلزان ةيآلاو «لولس نب يبأ نب هللا دبع وه لئاقلاو
 8 ريسفتل ملأ بتك

 دارملاو ,"' «هللآ أوُرِفْغَتسآَو ُساَنلآ il Les ْنِم أوُضيِفَأ َمُث 8 :ىلاعت هلوقو

 نع يربطلا ةياور يف اك ا نمجرلا ليلخ ريهاربإ وه ةيآلا هذه يف سانلا نم

 .هانعم كلذ نوكي نأ زوجي فيكو :لئاق لاق نإف» :هلوقب اهبقعت ىلاو .كاحضلا

 يف ناّبح نباو ١: VUE فاّشكلا يف يرشخمرلاو NOVY هريسفت يف يواضيبلاو ۲۹۳:۲ روثنملا ©

 OVP هريسفت

EYE IV 6 نايبلا عماج )١( 

 SUN ؛نارمع لآ (؟)

 .۱۹۹/۲ :ةرقبلا (")



 يقاکلا ن عاف ا ا ۱۹

 ثيح نم اوضيفأ مث :لوقي هركذ یلاعت aly sols #4 ميهاربإو debe سانلاو
als؟ سانلا  

 لوق كلذ نمو «دحاولا ىلع ةعامجلا ركذب Jas ًاريثك كلذ لعفت برعلا SY :ليق
 ترفاظت اف وهو ,"'' A fae ْدَق سالا نإ HOTT لاق aT ye هل

 gi اي » ge Ail لوق هنمو .يعجشألا دوعسم نب ميعن ريسلا لهأ نم ةياورلا هب

aaَنِم أوك  celalكلذب ىنع لبق .  ًاحِلاَص وُنَمْعآَو  BB fellرئاظنو  
 Te ئصحت نأ نم AT برعلا مالك يف كلذ

Gl,نم دحاولا ةدارإ ىلع ليلدلا  ATلوزنلا ببس يف تفرع ام وهف ةيالولا . 

 : يناثلا ضارتعالا

 َنوُنْؤُيَو ¥ :ىلاعت هلوق ىلع ًافطع نوكي نأ Bl € َنوُعِكاَر ْمُهَو ¥ :لاعت هلوق
GACTعوكرلا ال عوضنلا ىنعمب نوكي وأ  Sy allاذه نأ كش الو .ةالصلا يف  

 راصحمنا ىوعد BY AB نينمؤملا ريمأب ةبآلا صاصتخا مدع ىلإ Gag ليوأتلا

 رمضملا نم لاحلا عضوم يف « OBS ْمُهَو »9 لعج ىلع ةّينبم WS فاصوألا

 .* نووي » يف

 هذه Bf سانلا ضعب مّهوت دقف 4 َنوُعِكاَر AAFP :هلوق اًمأو» :ريثك نبا لاق

 ىلإ مهعوكر لاح يف :يأ CASHES BS » :هلوق نم JULI عضوم يف ةلمجلا
 ةيآلا هذه نأ بلاط يبأ نب Ue نع ًارثأ اذه يف ركذ مهضعب َّنِإ ىتحو - لاق نأ
. )£( 
 « هيف تلزن

 AWA :نارمع لآ (۱)
 .01/؟ :نونمؤملا (؟)

 ل :۲ نايبلا عماج 6١

 NAY :" ريثك نبا/ميظعلا نآرقلا ريسفت )٤(



 ( نوعكاَر مْهَو » :هلوق َّنِإ» :- نايبلا عماج Git  ركاش دمحم دومح لاقو

 هرمأل دايقنالاب هل نوعضاخ ,ةعاطلاب هل نوللذتم cad نوعضاخ مهو :هب ينعي

 ,عوشخملاو ةالصلاو دوجسلاو عوكرلا مات نم اهضورفو اهدودحب ةالصلا ةماقإ يف

 اهفرصب مهرمأ يتلا اههوجو يف اهفرصو ةاكزلا ءاتيإ نم هب مهرمأ امل نيعيطمو

 سيلف نذإو .عوضنلا ىنعمب ,ةغللا لصأ يف وه يذلا (عوكرلا) عمم يهف ءاهيف

 ضعملا باوصلا وه اذهو CIT MOS LGD نم VE 4 َنوُمِكاَر ْمُهَو » : هلوق
00 

 abl ءاش نإ

 : باوجلاو

 ىنعمل راكنإ درج وهف ليلد ىلع دنتسي مل هلأ لاكشإلا اذه ىلع ظحلي ام َّنإ
 حيجرت وه ةنيرق ريغ نم عوضخملا gat هليوأتو ءةالصلاب نرتقملا ردابتملا عوكرلا

 ؛ لصألل فلاخملا ديكأتلا مزلتسي GY ؛رهاظ فطعلا ةدارإ لاتحا نالطبو حجرم الب

ZYنايب نع نغم ةالصلا ظفل  melردابتل ؛ مهتالص يف نوعكري  Obاهنم عوكرلا  

 Gre ةدارإ وهو يناثلا لاتحالا لطبيف Sy pall وه ام عوكرلا نم ردابتي امك

 Lal عوضخم ا

 لاحلا عضوم يف ربخو ءادتبا» . ( َنوُعِكاَر ْمُهَو  :نآرقلا بارعإ لكشم يفو

 : يأ ؛مهعوكر لاح 3 dil دنع مهكزي ام نوطعي : يأ ¢ َنوُنْوُب » يف رمضملا نم

 . هان يلع يف تلزن نعم ا اذه ىلع ةيآلاو SLI واو واولاف «مهتالص يف مهو

 لوصوملا ىلع ةفوطعم de يه Lely .ةلمجلل عضوم ال نوكي نا زوجيو

 ."«ةماع ةيآلاو «لاح واوب تسيل

 . ركاش دمحم دومحم ملقب (4) مقر شماهلا 477:1١-477 فراعملا راد ةعبط- نايبلا عماج )١(

 Ay رفظملا نسح دمحم /قدصلا لئالد (۲)

 ١: ١8/710/. ىسيقلا بلاط ىبأ نب یکم /نآرقلا بارعإ لكشم (*)



 يفاكلا نع ch .ء........66 666666666666206 مة علا ۱۰۸

 TAM صيصخت Lis لهأ نم ةاورلاو نيرسفملاو نيثّدحملا رابك نع pls دقو

 اعيمج ءالؤط ًابيذكت لوألا راكنإو زئاجلا هجولا اذه رايتخا نوكي هيلعو AB يلعب

 ةدارإب ميرص وه امب دضتعملا لوألا هجولا ةدارإل ةفراص ةنيرق الو «ليلد ربغ نم

 .لوزألا ببس وهو  أاضيأ ردابتملا عوكرلا ةدارإ عم - ةيلاحلا

 : ثلاثلا ضارتعالا

 متي قح ريبدلاو فّرصتلاب USN نعم ديفت ال GREG » ةظفا نإ
 GMs A رصانلل عوضوم يلولا ظفل BY .ةرصنلا ىنعم يه اغإو ؛لالدتسالا

 نس وه ضارتعالا اذهو . "نعمل ا اذه دّكؤت اه ةقحاللاو اهلع ةقباسلا تابآلا

 ءةمامإلا نع مهنم بتك نت نورصاعملا هب كشت دقو .مهدنع تاضارتعالا ىوقأ

 عم «ةيآلا يف (يلولا) نعم نايب يف ةيمامإلا ةلدأل مهتشقانم مدع رمألا يف بيرغلاو

 OP هريغو يناكوشلا هبتك امل مهديدرتو ,ةردصنلا ىنعم ةدارإ ىلع مهرارصإ

 : ةسمخ هوجو نم ضارتعالا باوج
 :ًادج ةريثك هيلع دهاوشلاو «ريبدتلاو فّرصتلاب ىلَْألا ديفي يلولاظفل د : لوألا

 .ةيرعشلاو ةيوغللا تالاعتسالاو .ةّيوبنلا Btls ,ميركلا نآرقلا نم

wl BU نم ىِلْبَهَف Ls هلوقف ٠ pS وس Lal 
1 ) a اَمَو ل :لاعت هلوق هنمو '' lal زوحب أ نوكي ْنَأ : ينعي 4... ay 

 : .'' NE(يلولا) أعم ناتملكلا تعمتجا انهو

 هلماع | مهنعل ئلإ ماقملا هب ئهتنا فيكو ( ضفاورلل ) هتشقانم رظناو VA VY يزارلا/ريبكلا ريسفتلا )١(

 ش .هلدعب ئلاعت هللا

 .184 : يلج دمحأ دمحم دمحأ .د/نيملسملا خيرات يف قرفلا نع ةسارد (۲)

 .۵/۱۹-1 : میرم (۳)

 )٤( لئاسرلا العشر/الطوسى:٠١١.

 .١1ا//؟ :ةرشبلا )0(



 مئاقلاب ةيآلا هذه يف (يلولا) يربطلا رف دقف ,ىنعملا يف قرافلا عم (ريصنلا)و

 هيلإ دهع اجب مئاقلا هب ينعي ,نيملسملا age Uy نالف :ليق كلذ نمو» :لاق ءرمألاب
 "7 «يّوقملاو GU ىنعمب هرشف دقف ,ريضنلا ELL نيملسملا رمأ نم

 , LA ELةا هلوقف :  Lallyلطاب اهحاكنف هيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما « 

 ٌدبتست اهعدي الو Yale حاكنلا دقع يلي يذلا :ةأرملا يلوو» :روظنم نبا لاق

 . .كلذب اهنم US وه :يأ P cass حاكنلا دقعب

 ال نم يلو ناطلسلا :مهطوق وهف ,مهلاعتساو ةغللا لهأ لقن نم هيلع ليلدلا اًمأو

AOSمهو ءدهعلا يوو ,رمألا يلوو « يتيلا يلوو «ةأرملا لوو «مدلا يلو :مهوقو  

 .فالخ الب هيف Uy وه اہ ىإوأ STW نوديري

 لصأ bf all تافص نع By all هباتك يف دّربملا لاقو» :يسوطلا خيشلا لاق

 “«دحاو نعم تارابع ثالثلا لعجف .ىلوملا كلذكو .قحألاو لوألا وه يلولا

 3 نالمعتسي ىإوملاو يلولاو ءرمألا ds هتقيقحو (( :يناهفصألا بغارلا لاقو

)9( 
 « كلذ

 :تيلكلا لوقك SMI gat ٠ ءارعشلا لوحف دنع ةظفللا هذه تدرو امك

 Va pall معنو ئوقتلا عجتنمو هيلو دعب رمألا يلو معسلو

 لإ ةيآلا يف يلولا ةظفل نم تباث نب ناسح BBG لوسرلا رعاش مهفي ملو

 :AN "ايبا عاج
 مل ةأرما امّيَأ): يلوب الإ حاكن ال باب ۰ : 1 ةجام نبا نئس يفو يلو - 408:16 برعلا ناسل (؟

 . ( لطاب اهحاكتف يلولا احكي
 .ىلو- 408:18 برعلا ناسل (۳)

2 2379 pth لئاسرلا )4( 
 . يلو 0157 : يناهفصألا بغارلا /نآرقلا بيرغ يف تادرفملا )0

( 

( 

( 
 AE تيبلا-87 :شاير نبا /يدسألا ديز نب تيمكلا تايمشاه حرش (1
) 

) 



 :لاقف [dole ةعيشلا هب لوقت يذلا gall ةيالولا

 عراسمو ئدهلا يف ءىطب لکو يتجهمو ىسفن كيدفت نسح ابأ

 عئاضب هلإلا بنج ىف حدملا امو the رّبحملاو ىحدم بهذيأ

 عكار ريخ اي موقلا سوفن كتدف ًاعكار تنك ذإ تيطعأ ىذلا تنأو

 عئارشلا تامكحم يف اهنّيسبو ةيالو ريخ هللا كيف لزسنأف

 ,رجافو دب لک هب دير نإف ple» باطخ 4 ْمُكيلَو امّنِإ < : ىلاعت هلوق : يناثلا أ نإف

 Sa رفك نم هللا رصني فيك ذإ Sly ‘nail ىلع ةيالولا لمح هعم ليحتسيف

 ديس ,SY ًاعطق مهيف لخاد كفي ئبلا َّنأ كش الف ,نونمؤملا هب ديرأ نإو

 49255( :ىلاعت هلوقب .باطخلا اذه نم هين جرخأ هناحبس Sly ,نينمؤمل

 ا ناو وتب ا الع كلذ دس عرخأ ae اله ةيلولا لميت
Od Slىلع اهجارخإ لدف .( َنوُعكاَر ُْهَو َةاَكَّرلآ َنوُنْؤُيَو َةالَّصلآ  

an teنينمؤملا رئاس نود ىلاعت هتيالو دعب - ”". 

 i pall سيل ةيالولا هذهب دارملا نأ فرعتسو

 هللا نأ وه .فّرصتلاو ريبدتلاب USM ىنعمب (يلولا) SF ىلع لدي يذلا : ثلاثلا

 ةئيرقب ءاونمآ نيذلا ريغو «هلوسر ريغو «هربغ Us انل نوكي نأ فن لاعت
tal >هيفنيو هب لصا امل مكحلا تبثي فرحلا اذه ٌنأل ؛  Ceمالك يف هنع لصفنا  

 .برعلا

 لجو رع هل ةّيهولألا تبثأ دقف 4 ٌدَحاَو هل لإ مهلا :ly للاعت هلوق :هنمو

 د مھ لوقكو . “4 ٍداَه موق ّلُكِلَو pd GAT 9 :ىلاعت هلوقو .هادع Ce اهافنو

 :AVY رشعلا لئاسرلا (؟)

 ,18/١11:فيهكلا (۳)

 WAT : اع ولا (£)



Lily BA raulتاينلاب لامعألا  » OPو  blyكلذ ٌلكو ."'«قتعأ نمل ءالولا  
 ليلدب ملع ام لإ لصفنملا نع هيفنو {CI فرحب لصتملل مكحلا تابثإ ديفي
 .ةئيسنلا ريغ نم ًالثم ابرلا مكح توبثك ءرخآ

 اهرصح امل كلذ Ul امو ةرصنلاو ةّدوملا che نيدلا يف ةالاوملا gall ناك ولو

 ءةماع يه ةالاوملا هذه لثم GY ؛نينمؤملاو «هلوسرو .هسفنب ىلاعت اهصصخو

 BS pba ts ANTS َنوُنِمْؤُملآَو $ :ىلاعت هلوق يف امك , عيمجلا یدل ةفورعمو
 . OE ضْعَب

a 

 نمف (oll dal يف سمشلا حوضو ةحضأو مومعلا ال صيصختلا ةدارإ نو

 كل سيل :لاق هّنأكف « هيلع داز ام نن هنم تمهف «مهرد يدنع كل اإ :كل لاق

 .مهرد لإ يدنع

 ؛لطاب عيمجلا ىلع -اهصيصختب ملعلا عم- ةيالولا لمح SU كلذ رقت اذإو
 تبث نيرمألا دحأ لطب اذإو ,نينمؤملا نيب اهمومع ةّيمولعمل ؛ كلذك ةرصنلا ىلعو
 © آلا

 ,فّرصتلاب !USN وه يلولا ةظفل نم دارملا نإ . ةا ّينلا ةريشع مهف : عبارلا

 رِذَنَأَو ل :ىلاعت هلوق هيلع لزن نيح BBB cell نم ناك ام وه هيلع ليلدلاو
Detاوناكو مهاعد دقف € َنبيَرقألا  day,وأ الجر نوديزي ًالجر نيعبرأ  

 syn :مهل لاقو «به وبأو سابعلاو بلاط وبأ :همامعأ مهيفو ,هنوصقني

EEE هلوق باب ه6 :۳ ملسم حيحصو ؛يحولا ءدب ناك فيك OLAV :يراخبلا حیحص ١ )١( 

ASL لامعألا Ll 

 . قتعأ نمل ءالولا [Ld باب- ۱٤/۱۱١١ :۲ ملسم حيحص (؟)
 .ال1/4 :ةبوّتلا (۳)

AY رشعلا لئاسرلاو :١ VYV : فراعملا بيرقت (E) 

  (0)الشعراء:۲۹٣/۲۱٤.



od eee ۱11۲يفاكلا نع  

 نأ ىلع ينعيابي مكيأف- هلوق ىلإ ةماع سانلا ىلإو ةّضاخ مكيلإ تثعُب !gi بلطملا دبع

 تنكو هيلإ تمقف BL لع لاق « منم دحأ هيلإ مقي ملف ؟یټلوو ىبحاصو ىخأ نوكي
 . سلجإ : ىل لوقيف هيلإ موقأ كلذ لك. تارم ثالث كلذ لاق مث . سلجإ :لاقف ؛ موقلا رغصأ

 . « تنأ :لاقف «ىدي ئلع هديب برض AL ىف ناك ئتح
0 

 .'«كيلع رّمَأ دقف كنبا عطأ :بلاط يبأل نولوقي مهو موقلا ماقف
1 

 دارملا مهمهفل ةجيتن وه كيلع Al دقف كنبا عطأ :بلاط GY محلوق نأ dla الو

 BE ئنلا مالك يف ( يلولا) نم

 هللاب (رصانلا) رصح نوكيف ءرصانلا وه يلولا نم دارملا GF ملس ول : سماخلا

 :امهو ؛نيتهج ظاحلب VY ًاقلطم ٌحصي ال they هلوسرو

4 
 فيك ذإ ,.مهروماب فرصتلاو مايقلا ىلع ةلمتشم نيئمؤملل ay nal : ىلوألا

 .بولطملا gall ىلإ عجري ل Aim 9 !!؟ دييأتلاو ةرصنلا زجاعلا نم بلطي

 mp nas ىلإ ةبسنلاب ةرصن YS نينمؤملل مهريغ ةرصن نوكت نأ : ةيناثلا

Steنينمؤملل ةلماكلا ةرصنلا ةمامإلا مزاول نم ذإ «بولطملا تي . 

 ةرصنو هتردصنب هللا امنرق ةردصن نم اهايف .ةردصنلا وه كلذ نم دارملا ناك ول معن

 .نيئمؤملل هلوسر

 ةيالولا راصحنا ىلع ةميركلا ةيآلا cdo دق ةلمجلابو» :رفظملا خيشلا لاق اذهو

Coleنينمؤملا ريمأو ؛هلوسرو .هللاب - ترشف عم » ° 

 aint ر ا

 :VO ۲ رفظملل قدصلا لئالد ىف عبارلا هجولا رظنأ ( ف



 : ةّيوبنلا ةّنُسلا نم - ًايناث

 ريدغلا ثيدح : لؤألا ليلدلا

 ًارباع ًاثدح نكي مل وهف «ملسملا ةايح يف ةروطنلا ةغلاب ةّيمهأ ريدغلا ثيدحل 8

 هنارتقاو « ةمعنلا ماقإو نيدلا لاكإب هطابترال ,ةيمالسإلا ةلاسرلا رصع ثادحأ نم

 . هغيلبت 3 هّيبنل هراذنإو هديدهتو be هلل ديعوب

 هايند يف ناسنإلل يعيبطلا راسملا دّدح يذلا  ثيدحلا اذه نع بتُك دقو

 اذهلو "'ينيمألل ريدغلا ةعوسوم اهرهشأ .ًاباتك نيئالث ىلع وبري ام هترخآو

 نكي مل نإو ARI لهأ نم روهمجلا رداصمب ًاقثومو ret هنع ثيدحلا نوكيس

 تٽايآ نم هب ٌفتحا ا نيئدتبم Sol قيثوتلا ىلإ ةجاحب -ريدغلا ةعوسوم دعب-

 .ديجلا باتكلا

 «..ْغِلَب ُلوُسّرلآ ov : لوزن ببس

 Jl نع ٠ ,ركاسع نباو «هيودرم نباو متاح يبأ نبا جرخأو» : يطويسلا لاق

 ABUT G غلب لوشرلآ هلأ 5 » :ةبآلا هذه تلزن :لاق يردخلا ديعس

 :- لاق AB بلاط يبأ نب يلع يف مخ ريدغ موي 5 هللا لوسر ىلع "” 4 كبر

 GH AB هللا لوسر دهع fe ًارقن انک :لاق ءدوعسم ر و

giلن آم غْ ُلوُصَولآ  Saكبَر ني  Ute Bf.اتق لعفت مل نِإَو - نينمؤملا ىلوم  

 لالظ ىلع فصاوع- نوضراعملاو ريدغلا) :باتك ةيريدغلا ثوحبلاو تاشاردلا ثدحأ ٌلعلو ١(

 عبط «هاعرو ئلاعت هللا هظفح يلماعلا ىضترم رفعج ديسلا ةمالعلا عدبملا يمالسإلا بتاكلل ( ريدغلا

 alg <: ئلاعت هلوقل ًاببس تناك يتلاو « ريدغلا تقبس يتلا ثادحألا هيف لوانت دقف « ءم ۱۹۹۳ توريب

 .« OT َنِم كُمِصعَي
 . 1۷/0 :ةدئاملا (؟١



eee \\Eيقاکلا قه ما  

Cat a 5 ory a cm )\( 

ally lay Calساّنلآ نم كُمِصْعَي  *» . 

 نب لع لضف يف ةيآلا تلزن :رشاعلا هجولا» ةيآلا لوزن ببس يف يزارلا لاقو
 يلع الوم تنك نم» :لاقو .هديب ذخأ ءةيآلا هذه تلزن Oy a بلاط يبأ

 يا نبا اي كل ائينه :لاقف ME رمع هيقلف « هاداع نم داعو .هالاو نم لاو alll ء هالوم

 .ةنمؤمو نمؤم Sys يالوم ثحبصأ بلاط

(Y) 1 8 5 8 
 »| PN رقابلا ] يلع نب دمحمو ؛بزاع نب ءاربلاو «سابع نبا لوق وهو

 ليوأت ىلع موقلا لمح دقف "كلذ ريغ يف ةيآلا لوزن ببس نم يور ام اّمأ
 ؛ هنيبج جش دق, BE هلأ هتريس نم فورعملا ذإ ,ميركلا Coal اهنامض مدعل ةمصعلا

 ةمصعلا اولّوأ اذهو . اثيش ةمصعلا هنع عفدت ملو هاذا يف غلوبو «هتیعابر ترسكو

 ةمصعلل سيلف ,ئذألا ضراوع اًمأف ,ةلمجلا فلتو رسألاو لتقلا نم ظفحلا ىلع

 لك نم ظفحلاو عنملا وهو ةمصعلا ىنعم نم اذه نيأو .اهعفد يف ةّوق الو لوح
 تلزن ةيآلا هذه Glo :اولاقف لوألا نم نهوأ رخآ باوج لإ اولدع Luby !؟ئذأ

 .هباب يف بيرغ اذهو OSS ام رخاوأ نم ةدئاملا BY كلذ هيلع ئرج ام دعب
 دق ةلاسرلا ّنأ كلذ نعم ec SU نآرقلا نم لزن ام رخاوأ نم تناك اذإ ةدئاملا ّنأل

 ةليط ath ام لقتب نرفي ىح سانلل cll atl مل يتب رمأ lB ,ماقلا ىلع تكشوأ

 نكي مل نإ- هغیلبت يلا ىشني رمآ آد ا۴ خلت رمع نم ماع نيرشعو تال

 سانلا نم ةمصعلاب هللا هئئمطُي ىتح - ريدغلا ثدح

 ١١( ىطويسلا/ روثتملا ردلا ۲۹۸:۲.

 نكات هاف bw Lacks Le TE 1 ol petal جارو sil 4:٦ /ريبخلا ريسفتلا (؟)

 ere ىف ةبالا لو ر ىلع اوقفتا دق LI لهأ ءاملع نم ًاملاع

JS )(1 ينزارلا ريسفت يف ةلس رملا تاياو  a gs pallyهشئاع ناس  Lagنالا عماس ىف  dtl 
TYVTE NNيب دوسلا نبال ريسعلا ةازو.  PAV 

 .۳۹۷:۲ ريسملا داز(4)



 ضرعأ يذلا ثيدحلا كلذ ,لؤاستلا اذهل قطنملا باوجلا وه ريدغلا ثيدح د
 le حيحص يف اک هتلالد يف Te ًاراصتخا nally «يراخبلا هتياور نع

 ةرتاوتملا صوصنلا حضوأ نم هنوكل لب «هلاجر امهداتعال هتحص يف اههنم كشل ال

alيف ل يبلا فلخب نم نيبعت ىلع  calهصوصن ضعب نم حضّتيس امك  
 : ةيلاتلا

 :ريدغلا صوصن نم

 ءاج ليوط ثيدح يف ER بلا نع ,مقرأ نب ديز نع يناربطلا ىور - ١

 سيلأ » : لاق ., تحصن :اولاق «؟ نولئاق متنأ امف .بيجأف ئعدأ نأ كشوأ ىّنِإو » : هيف

 hy «So راثلاو < ةئجلا َّنأو ؛هلوسرو هدبع ًادمحم Sty ca الإ هلإ ال نأ نودهشت

 .دهسشل ؛اولاق «؟ Gm توملا دعب ثعبلا

 مث هلوق Ub مكعم دهشأ انأو IBF .هردص Ue |مهعضوف هيدي عفرف :لاق
 داعو هالاو نم لاو Gell Ay lad هسفن نم هب ئلوأ تنك نم »: لاقف ,th يلع ديب ذخأ

)¥( 
 . ( «وهاداع نم

 -ريسب فالتخاب يناربطلا نع ثيدحلا اذه دروأ نأ دعب- يعفاشلا ىبلحلا لاق

 حدق نمل تافتلا الو glans حاحص ديئاسأب درو حيحص ثيدح اذهو » : هظفلام

 نم لاو ّمهّللا) :ةدايز نإ :مهضعب لوقو .يزارلا متاح يبأو ؛دواد als هتّكص يف

 يهذلا ححص ,قرط نم كلذ درو دقف دودرم !! (ةعوضوم .هرخآ لإ ...هالاو

 كا

 .ةباحسلا لئاضف باتت ۱۸.۱۷۹ ۱۵ Sy pl هحرشو ۷۲ :1 ملسم حی )1(

 ١ مصعملا  SHىناربطلا/ ۵: ۱۹٩ 1۹۷۱/۱۹۷.

(FYالغ 3" فا. لا , يللا سيدلا ناه رب نب يلع /ةيبلحعلا ةه سلا " pla gillىلإ ) :هلوقب كب ربو  
 4 ١



ns es ۱۱يفاكلا نع عاف... ٦ 

 لوسر poh :لاق «مقرأ نب ديز نع ؛ةلثاو نب ورمع نع» :ًاضيأ ئورو-

 :لاقف ماق مٿ oki تاحودب رمأ a5 ريدغ لزنو ,عادولا ةّجح نم ME هللا

Syهللا باتك ءرخآلا نم ربكأ امهدحأ نيلقثلا مكيف كرات ىلإ .تبجأف تيعد دق  

 يلع ادرب ئتح اقّرفتي نل امهّنإف ؟ امهيف ينوفلخت فيك اورظناف : ىتيب لهأ ىترتعو

 نم »:لاقف « يلع ديب ذخأ « نمؤم لك لو انأو ؛ ىالوم هلل :df لاق مث cg ضوحلا

 هتعم“ تنأ :ديزل تلقف ,«هاداع نم داعو coy نم لاو pall هالوم اذهف هالوم تنك

 هعمسو هينيعب هآر دق الإ دحأ تاحودلا يف ناك ام :لاقف ؟ كي هللا لوسر نم

 .«هينذأب

  Aئينلا نع «تباث نب ديز نع جرخأ  BMGهلثم .

 دمحأ نب دمحم نيسحلا يبأ قيرط نم يروباسينلا مكاحلا ثيدحلا اذه جرخأ ۴

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» : لاقو مقرأ نب ديز نع يلظنحلا مت نبا

 ًاضيأ ليفطلا يبأ نع ؛ليهك نب ةملس ثيدح هدهاش .هلوطب هاجرخي dy نيخيشلا

 هدعب جرخأو «بويأ نب دمحم قيرط نم ثيدحلا جرخأ م ؛«|مهطرش Ue حيحص

 ةديرب ثيدحو» :لاقو ءيناه نب the نب دمحم قيرط نم يملسألا ةديرب ثيدح

 .«نيخيشلا طرش ىلع حيحص يملسألا

 شما عوبطملا هصيخلت يف ثيدحلا ةكصب - هنتعت ىلع ىهذلا G jel اك

 .هيأر فلاخ ام فيعضت يف هندید وه اک ,agin ملو هاور OY كردتسملا

 ئلوأ ىنأ نوملعت متسلأ» « :لاق هنآ ا Coll نع رجح نبا ىور-

 ؛هبحأ نم بحأو ) :هاداع نم داعو :هلوق دعب روكذملا ثيدحلا يف يناربطلا نع هجرحأ ام وه (هرخآ ©

 . ( راد ثيح هعم قحلا ردأو ؛هلذخخ نم لذخاو «هناعأ نم نعأو ؛هرصن نم رصناو ؛هضغبأ نم ضغباو

,1 387/11/10 LAV واقالا و 6 يناربطلا/ريبكلا مجعملا )١( 

 كردتسملا شماهب عوبطملا هصيخلت رظناو ٠٠۹۳-١٠١ مكاحلا /نيحيحصلا ىلع كردتسملا (۲)
 , ىبهذلل



 نسم نمؤم لكب ئلوأ ىنأ نوملعت متسلأ» JBL :أولاق « ؟مهسفنأ نم نيئمؤملاب

 نم لاو مهلا ءهالوم ىلعف هالوم تنك نم » : لاقو ىلع ديب ذخأف , ب :اولاق « ؟هسفن

غبأ نم ضغباو « هّبحأ نم بحأف ءهاداع نم داعو «هالاو
 نم لذخاو ؛هرصن نم رصناو «هض

‘ 0 )1 
winesقحلا رداو  daeراد ثيح » » 

 ule نباو ؛مقرأ نب ديزو «بزاع نب ءاربلا نع هدنسم يف دمحأ هاورو-ه

 ءاربلا ةياور يفو «هاداع نم داعو : Ga هلوق دنع فقوو BS قرطب مهريغو

0. 1 

 : نيدلا لامكإ ةيآ لوزن ببس
 موي وهو ؛ بخ ريدغ موي ناك ان » :لاق ؛ةريره يبا نع هدانسإب يطويسلا ىور

GUيذ نم ةرشع  RLهلا لزنأف ء« هالوم يلعف هالوم تنك نم » : لإ ّيبنلا لاق  : 

 ho كيد I ُتلمكأ مولا »

 #44 يلا Un :لاق هلأ يردخلا ديعس Gl نع ,هبقانم يف يمزراوخلا لاقو

 موي كلذو ,ٌمقف كوشلا نم رجشلا تحت ناك ا رمأ ٌمخ ريدغ ىلإ سانلا اعد موي

elاهعفرف هعبضب ذخأف ا يلع ىلإ سانلا اعد مث  yeىلإ سانلا رظن  

 ing SIGS َمْوَيلآ » :ةبآلا هذه تلزن 'ىتح gin مل م adel ضايب

Ke alyمالسإلا ٌمُكَل ُتيِضَرَو يتمعن  Gagهللا لوسر لاقف  EMEهلل»  

 «٠ SEF ىلعل ةيالولاو ىتلاسرب ٌبرلا ىضرو ةمعنلا مامتإو نيدلا لامكإ ىلع ربكأ

 لاقف ««هلذخ نم لذخاو «هرصن نم رصناو ؛هاداع نم داعو .هالاو نم لاو مهّللا »

Gel pall )ةرشع ةيداحلا ةهبشلا ٤١ : رجح نبا /ةقرحملا )١. 

teed ce )9(اهريغو ۳۷۲ و۳۷۰ و۳۳۱ و 581:5 . 

 170 :ةدئاملا (؛)



 هللا ةكربب لق :لاقف ؟ ًاتايبأ لوقأ نأ يل نذأتأ call لوسر اي تباث نب ناسح

 لوسر ةداهش اوعمسا ءشيرق ةخيشم رشعم اي :تباث نب ناسح لاقف .لاعت

 :لاق مث ا هلا

 ايدانُم AL عيسأو مب مهي ريدقلا موك مهيدان
 GS كاته اوبي ملَو ES 2 مُكِيلوو ٌمُكاَلوَم نمَق لوق

 ايِصاَع ةلاقملآ eg َتنَأَو انالوم كهلإ
 ايِداَمَو ًاماَمِإدْنَب ies ىّنإَف َلَعاَي مف: لاقت

Ly ice elايلاوم قد راض هلاوُنوُكَف '" 

 هظفل ام هرخآ يف لاقو .نيسحلا لتقم :هباتك يف ثيدحلا اذه ةياور داعأ 4

 ,بزاع نب ءاربلاو des jae :ةباحصلا نم تايبألا نودب ثيدحلا اذه ئور»

 رامعو «دوعسم نباو he نب نيسحلاو هللا ديبع نب ةحلطو ,صاقو يأ نب دعسو

 نب ةديربو ؛نيصح نب نارمعو «رمع نباو ءبوُيَأ وبأو ءرذ وبأو ,رساي نبا

 ,ملسأ : همساو هللا وسر لوم عفار وبأو « هللا دبع نب رباجو ؛ةريره وبأو «بيصحل ا

 نب ةفيذحو ,سنأو هللا دبع نب ريرجو hele نب ديزو dole نب يشبحو

 ,قمحلا نب ورمعو .يلؤدلا رمعي نب نمحرلا دبعو ,مقرأ نب ديزو ؛يرافغلا ديسأ

 وبأو ؛ثريوحلا نب كلامو «ةرم نب رباجو pe نب ةيجانو ؛ليبحرش نب رمعو

 ا ةعيبر نب هللا دبعو ءرعاشلا بيوذ

 دعب ةيآلا لوزن ىلع صن نم (ريدغلا) :هتعوسوم يف ينيمألا خيشلا عتنت دقو
 مهتمّدقم ىف GL Whe رشع ةتس اوناكف طقف 2( fol ءالع نم ريدغلا ةعقاو

 . ةيالولا هباتك ىف يربطلا

 Ae : رشع عبارلا لصفلا يمزراوخلا/بقانملا )1(

 ,518- 550:1 ريدغلا (۳)



 :ريدغلا ثيدح نم يرهفلا نامعنلا نب ثرحلا فقوم

 دعب تناك ريدغلا ةصق َّنأ ىلع ءاملعلا Gilly :يزوجلا نبا طبس ةمالعلا لاق

 ةباحصلا عمج ,ةّجحلا يذ نم رشع نمانلا يف عادولا Be نم فلي ّبنلا عوجر

 ««ثيدحلا ..هالوص ّىلعف هالوم تنك نم » :لاقو Lal نيرشعو BL اوناكو

 .ةراشإلاو ميولتلا نود «ةرابعلا Ene كلذ ىلع SEAM صن

 راط كلذ لاق ال GE نينا GF :هدانسإب «هريسفت يف ىبلعثلا قاحسإ وبأ ركذو

 هأتأف «يرهفلا نامعنلا we رحلا كلذ غلبف ,Gla دالبلا يف عاشو ءراطقألا يف

 نيب ائجف ,دجسملا لخدف ءاجو ءاهلقع مث ,دجسملا باب ىلع اهخانأف .هل ةقان ىلع
 Bly AY هلإ ال نأ دهشن نأ انترمأ ol ! دمحم اي :لاقف eM هللا لوسر يدي

 ,ةليللاو مويلا يف تاولص سم fai نأ انترمأ كّنأو كلذ كنم انلبقف هللا لوسر

 اذهب ضرت م م .كلذ كنم انلبقف ءانلاومأ يكزنو «تيبلا Bly «ناضمر موصنو
 يلعف هالوم تنك نم :تلقو «سانلا ىلع هتلّضفو كمع نبا يعبضب تعفر تح

 : هانيع ترم ا دقو شا هللا لوسر لاقف ! ؟ هللا نم وأ كنم ءيش اذهف «هالوم

aly »ًاثالث اطاق « ىم سيلو هلل نم هّلِإ ىه الإ هلإ ال ىذلا . 

 انيلع ءامسلا نم لسرأف Lie دمحم لوقي ام ناك نإ ّمهّللا :لوقي وهو ثرحلا ماقف

 . ملأ باذعب انتآ وأ .ةراجح

 gd هتماه لع عقوف رجح ءامسلا نم هللا oly ئتح هتقان غلب ام هللاوف : لاق

 هل سيل َنيِرِفاَكْلَل ٭ عقاو Gide, Lo Jha » :ىلاعت هللا لزنأو .تامو هربد نم
١ | wee1 2  

 NV :جراعملا) & 3515

 ىعفاشلا ىبلحلا نيدلا ناهرب نب Ce /ةيبلحلا ةريسلا رظناو ٠١ :يزوجلا نبا طبس/صاوخلا ةركذت )1(
 0 .91" :نيطمسلا ررد مظنو « عادولا Em نع هثيدح ىف ۳



 : نييعتلاو ضنلا يركنم ضقانت
oF ًاريثك ءاهراصتخاب ملسمو «ريدغلا ةياور نع هضارعإب يراخبلا رّرغ ad 

 هللا باتك دعب بتكلا ّحصأ اهّنأب امهباتك ىلإ رظنو ءامهدعب ءاج  Uberم امَّنأو

 :نايأر كلذ نع قئبنا اذل ,هّلقأ الإ حيحصلا نم ارداغي

 لوألا يأرلا
 هتلالدو هرتاوت يف ةشقانملاو ,ريدغلا ثيدح ةّحصب فارتعالا

Beyيأرلا اذه  age YIلهأ نم  SLAاودجي مل نأ دعب- هباحصأ بهذ دقو  

 نم اونوصي يك هليوأت م نمو «هرتاوت راكنإ ىلإ- ثيدحلا tho يف نعطلل ًاذفنم
 ءةحصلا ىلع هجئاتن اولمحيو cole يذلا يخيراتلا عقاولا ةينب ليوأتلا اذه ءارو

 اذه نودب ةظوفحم gel SBI عم .نيضاملا فّلَسلا نم هبابرأ ةمارك ظفح يلاتلابو
 . "'هتاعجارم يف يوسوملا نيدلا فرش ريبعت de ىلع ليوأتلا

 تاعماجلا ةذتاسأ نم ةفالخلاو ةمامإلا يف بتك نم ضعب يأرلا اذه Gab دقو

 ىنعمب (ىلوملا) ظفل دورو ركنأ دق مهنم ًمسق Bl ديب LA لهأ Gls نم مهريغو

 حضّتيس اك ءاهتاقاقتشاو ةغللا سيياقمو ؛ةرهطملا tly زيزعلا باتكلا يف ىلؤألا

 . مهتارابع لقن نم

 ًارتاوتم ًاثيدح ربتعي ال AI لهأ دنع ريدغلا ثيدح «thy :ةرهز وبأ لاق-١

afl؛هريغ نم ةمامإلاب ىلوأ وأ .مامإ  SYاك ةالاوملا  Jarةيالولا ىلع  Jarىلع  

Pantكش الو  Sfضغبي نم  Lhe؛ ىلاعت هل ًايلاوم دعب ال مالسإلايف هتاقباس عم  

 يف Leas هنوربتعي ال ذإ هيلع ٌلدب ايف مهنوفلاخي هتلالد ثيح نمو «هدنس ثيح نم

 )١( /مقر ةعجارملا ,؟4١ :تاعجارملا ٦١ .
 ) )۲هسفن ضقان دق ةرهز ابأ خيشلا نأ دجتس « يناثلا يأرلا يف هنع يتأيس ام عم نراقو اذه هلوق ظحال



 Sally وشر هلآ مكمل hy : :مهيف [ ىلاعت] هلل لاق oe يلع ئدملا مامإ نل

nae gatنم هنأو ."'  ateحتف يف تبث هك هلوسرو هلا  nsغلب ل كلذلو  

 ,ربانملا ىلع Phe نويسي هباحصأو ةيواعم Sf - نيئمؤملا ما ةملس 1# ةديسلا

Le astaذإ هلوسرو هللا نونعلت مكُنِإ :هل لوقت ةيواعم ىلإ  

 يف ةالارملاف ءهنابحي هلوسرو هللا نأ دهشأو .هّبحي نمو بلاط يبأ نب Ue نونعلت
 ake لهأ رظن يف ةبحما ةالاوم Ab ريدغ

 هيف سيل ثيدحلا اذه نم Geo امو» :يلج دمحأ دمحم دمحأ روتكدلا لاقو - ۲

 ,ةغللا سيياقم هدنست ال ىلوملل ةعيشلا ريسفت BY ؛ ةمامإلل يلع نييعت ىلع ةلالد

 ةيالو يف يلع لوخد وأ A انه ةيالولاب دارملا Si حضاوو ءاهتاقاقتشا الو

 رابغ YUE اذهو ملسم لك الع بيت ىلاو نامالا نم tll ةماعلا نيملسلا

 © «هادع نم نود لو لوسرلا ةفالخ يف !atin مزلتسي الو « هيلع

 هالوم تنك نم » : AMG هلوق نع  دنطلا ele ريبك Shall خيشلا لاقو -

 لامعتسا نإ لاق نأ ىلإ- ًاضيأ هبيبح Cob هبيبح تنك نم «هانعمو» . « هالوم لمف

 © «قيدصلاو بوبعلا هب دصق Ul ثيدحلا يف لوم ظفل

GLيلعل فرش اذهو» :هلوق يف برغأ دقف ةعيشولا بحاص  Ayمامإ  

 ملف tly ةرصانملا يأ عملا اذه ريغ اّمأ .فرش هبراقي الو هيزاوي ال هدعب

 يف نوكشي EOI لهأ نأ كانه Yel امنيب AEN لهأ دنع ريدغلا ثيدح ةّحص ىلإ انه حمل ذإ ءهسفنب <

 !! ريدغلا ثيدح ةّحص
 نيرسفملا فارتعاب هدحو MB ىلع يف تلرن ةيألا هذه نا ٠٠١١ ص ىف دم دقو 206/4 :ةدئاملا )١(

 00 FLAN Jal نم نيئّدحملاو

TY ةرهز وبأ دمحم /قداصلا مامإلا: ) Y) 

 ينثالا ةفحتلا رصتخم يف هلثم درو دقو :VAY يلج دمحأ . .د/نيملسملا خيرات يف قرفلا نع ةسارد (")

 104-1: ىسولآلا/ةيرشع

 ٠١١-٠١١. : ينامعن روظنم دمحم /مالسإلا نازيم يف ةيئاريإلا ةروثلا (؛)



de eee ee eee ee rere ۱۲يقاكلا نغ  

 فرع يف ٰیچ ملو ,هدعب مامإ الو he» مامإلا هاعُدا امو هلي ميركلا ئبلا هدرب
0 

 .«ةسايرلا gat ىلوملا [dit فرعو باتكلا

 يناثلا يأرلا

 !! هتّمرب ثيدحلا راكنإ

 ًالادتعا رثكأ مهدجن يأرلا اذه باحصأب اوسيق ام اذإ لوألا يأرلا باحصأ 8

 EE هللا لوسر نع ثيدحلا Bey فارتعالا ثيح نم - لقألا ىلع- مهنم

Elبلغأو ! ًاليصفتو ةلمج هوركنأف ريدغلا ثيدح ءاذإ ًادج اوفّطت دقف ءالؤه  

el Balدنسل مهقبس نم ةشقانم نهو نم اودّكأت نأ دعب ثيدحلا اوركنأ  

 مهراكنإب اوفشك oY لوألا يأرلاب اوكّس وأ اوتكس مهتيلو .هتلالدو ثيدحلا

 ىلع ةيوطنم اهنأب LN نسح عم- اهنع لاقي ام ّلقأ ةليخد نع ريدغلا ثيدح
 .هناهربو هليلد ناك GT SLI راكنإ

 بهاذملا خيرات يف هنع داح .هيأر تفرع نأ دعب ةرهز ابأ ذاتسألا نأ بيرغلاو

 تاذلاب لال يلع نييعت ىلع نولدتسيو» :ةيمامإلا ةعيشلا نع لاقف ,ةيمالسإلا

 هالوم تنك نم و :لثم ءاهدنس Buoy ,اهقدص نودقتعي ل يلا نع راثآ ضعبب

 هذه ةبسن يف نوُكشي مهوفلاخمو «..هاداع نم داعو .هالاو نم لاو pall الوم ىلعف

 eS gu gh ١ ىلإ رابخألا

 ةخصو .اهقدص نودقتعيو» :همالك موهفمب Cui dl قدص sl ذإ وهف

 هلوق ًايسانتم لا ...مهوفلاخمو :لاقف  ةّيملعلا هتعبت نم جرخب نأ لواح .«اهدنس
 :هلوقو ..ًارتاوتم ًاثيدح ربتعي YEA لهأ دنع ريدغلا ثيدح Bly :قباسلا

 .؟؟9 : هللا راج ئسوم/ةعيشلا دئاقع دقن ىف ةعيشولا )١(

 EASY ةرهز وبأ دمحم /ةيمالسالا بهاذملا خيرات (؟)



 !!  «ةّنُسلا لهأ رظن يف BM ةالاوم مخ ريدغ يف ةالاوملاف

 ريدغلا ثيدح Bro يف اوُكش نيذلا ult ءالؤه شقاني نأ هيلع ناك : لوقأ

 نم ءيش يف ثيدحلا ءاملع نم دخأ هوري مل» :هنع لاق يذلا ةّيميت نبا لاثمأ نم

 دق وهو YO «ننشسلا الو حاحصلا ال «ثيدحلا يف اهيلإ سانلا عجرت يتلا مهبتك

 .هتافلؤم نم انيديأب عقو ام عيمج يف قيقحتلا ىوعد نم رثكأ

ast,هيأر وهو ,راكنإلا اذه ئضترا  Lalلواح نإو  Gallىلإ هتبسنب هنع  

 .مهنم يأ ىلإ ةراشإلا نود نيفلاخلا

as لقن دقف «يبلش دمحأ روتكدلا يأرلا اذه يف ةّيميت نبا كلس يف مظتنا ey 

 يف الإ ركذ هل دري مل ريدغلا ثيدح َّنِإ» :هلوق عّيشتلا ةّيوه يف يلئاولا دمحأ خيشلا
 ةعيشلا بتك «7 !!

 نأ ةيمامإلا ةعيشلا معزيو» :لاق deeb نمحرلا دبع نب ple روتكدلا مهنمو

 هنلعأ Jay كلذو «هتوم دعب هفلخيل ةحارص هنّبعو tly We راتخا دق هل ئنلا

ee woe 4۳( هل “ا ( 

 . » وح مهايرافمو ءمح ريدع

Ulريدغلا ثيدحب هطبخت يف ةرهز يبأك وهف يمارجنلا فسوي دمحم روتكدلا , 
 ةملك نعم ىلإ انعجر اذإ» :هلوقك ,هتّحصب ًاحّملم ثيدحلا ةلالد ىف شقاني ةراتف

 قحلا لهأل فاصتنالا يف فاصنإلا باتك بحاص هباوجل ئّدصت دقو ٠١:١ ةّيميت نبا LI جاهنم ١١(

 تاقبع يف نيسح دماح ديسلاو «قحلا قاقحإ ىف يرتستلا هللا رون ىضاقلاو .فارسالا لهأ نم

 , عجارف « راونألا

 :PY عّيستلا ةي وه (؟)

  (WY):نمحرلا دبع رباص .د/ًابهذمو ًادقتعم ةعيشلا 0١.



 يفاكلا نع عاف ..000000 000666666066060 6 60866000066606 ه 006ه ا ۲٤

 ريدغلا ثيدح :لوقي ةراتو- ,LLM ةفالخلا ىلع Jay ام دجن الف ةغللا يف لوم
 .(OQ ا
 . «ةبوذكا

 يرادنبلا روتكدلا مّمعو OP ريدغلا ثيدح ةّكص ريهظ ىلإ ناسحإ ركنأ امك

 Gall ةلأسم يف ةيمامإلا اهب Jamel قتلا ثيداحألا عيمج لمشيل راكنإلا اذه
 1 ف نييعتلاو

 ميوقتو ةشقانم

 هطورشو رتاوتملا ربخلا فيرعت يف ديه

 :ةَدُم لاقو «تارتفو تاوجف اهنيبو ءءايشألا عباتت يأ ,عباتتلا : ةغللا يف رتاوتلا
 السر َمُث » :لاعت هلوق هنمو OSM ءيجي 2 ةهبنه نوكي ءيشلا :رتاوتملا A“ ةي 0 3 )£( wf wee هو 7

 7 2 ۶ )9( ot م 5-5
HNیرتت  € iheرخآ دعب الوسر . 

 AS نع ةرابع» :يدمآلا لوقي امك ةعّرشتملا حالطصا ىف رتاوتملا ربخلا ام

dele7 «هربخمب ملعلل هسفنب ديفم " . 

 ةداعلا تلاحأ ًاغلبم ةرثكلا يف هتاور تغلب ام» :وه ةيمامإلا ةعيشلا دنعو

 ثيح تاقبطلا عيمج يف فصولا كلذ ٌبمتساو ,بذكلا ىلع. مهقافتا cl مهؤطاوت

 فصولا اذه يف هلّوأ نوكيف لوألا ىلإ اذكهو ,موق نع موق هيورب نأب , ددعتت

VO والا" : ىمارجللا .د/نازيملا ىف ةعيشلا )١( 

 ٠۵١. 919 :ريهظ یهلا ناسحإ/ةّئسشلاو ةعيشلا (۲)

 Hs tell ٠١١-٠١١. ءامحم .د/ ىسرافلا موهفملاو ةمئألا موهفنم نيب عّيشتلا (6)
 .رتو_ 590:80 برعلا ناسل )٤(

LEAVY نوئمؤملا: (0) 

VOATY GAN ماكحألا لوصأ يف/ he Vy) 



 WYO, ccc مث رن نت eee نت مزيف مير نفي رين يومية eee Sens ةيديهمت ثوحب

Mo, 1 
 ۰ « هيفرطك هطسوو ,هرخاك

cog pie ليقو ءةاور :ةسمخ :ليق ءرتاوتلا هب لصحي ةاورلا نم ددع ّلقأ: tal 

 .نيملسملا نم ردب موي

 فرعلاب كلذ طابترال ,ءالعلا مظعم دنع رتاوتلا JB طباض ال هلأ قحلاو

 . "”رتاوتلا GY طباض الف نيربخلا فالتخاب ةفلتخم تناك او «نئارقلاو

 :ةعبرأ يهف يدمآلا دنع رتاوتملا ربخلاب ملعلا لوصح طورش اّنأ

 ىلع مهؤطاوت das عنتمي Je ىلإ ةرثكلايف اوهتنا دق هتاور نوكي نأ : لوألا

 .بذكلا

 .نيئاظ ال هب اوربخأ امب نيملاع اونوكي نأ : يناثلا

 .لقعلا ليلد ىلإ ال RL ىلإ ًادنتسم مهملع نوكي نأ : ثلاثلا

 لك Jal ربخ GN ,طورشلا هذه يف هطسوو ربخلا افرط يوتسي نأ : عيارلا

(r) 4 

 يف مهنم دعبي ددعلا يف ًاغلبم اوغلب اذإ» :لاقف هطئارش محازت ىلإ يلازغلا راشأو

 نع مهجورخ عطقلا ملعو ace اوربخأ ام لثم يف بذكلا ىلع ؤطاوتلا فرعلا

 لصحي دق اذهو «قدصلاو عطقلا ملع «ةحلصم لجأل ةلايإ يذ ةلايإو طباض طبض

 . «دحاولا لوقب

 )١( يناثلا ديهشلا /ةياردلا :٠١.

 :YET ىلارغلا/لوصألا تاقيلعت نم لوخنملا (۲)

 ,7:/11 ماكحألا لوصأ يف ماكحالا (©)

 YE :لوصألا تاقبلعت نم لوخنملا (؛١



Aegean ۱۲۹يفاكلا  

 Nl لهأ قرط نم ثيدحلا رتاوت
 فصنم ثحاب ّلك مزجي طقف ttl Jol دنع ريدغلا ثيدح قرط ظاحلبو

 نم ديعو «مهدنع ماظعلا ثادحألا نم وهف ةيمامإلا ةعيشلا ةهج نم El «هرتاوتب

 . 84 ag: chal ماع JS هتبسانمب نولفتحي ليج دعب ًاليج هوثراوت ,مهدايعأ

GSلهأ دنع ًارتاوتم نوكي ال  ALنم رثكأ مهدنع هقرط تغلب دقو  

Shaeدنع ال طق رخآ ثيدح هغلبي ملام اذهو !؟ ًاقيرط نيعستو  tNدنع الو  

dealيف هل ّيدهملا روهظ ثيدح نم ناك ام الإ  STاك .نامزلا  Sheeًالّضفم  
 .ثحبلا اذه نم هّلحم يف

Ulريرج نبا اذهو .ًاقيرط نيعبرأ نم لبنح نب دمحأ هاور دقف ريدغلا ثيدح  

 lib OSE نم يرقملا يرزجلا هاورو lib نيعبسو فين نم هاور دقف يربطلا

oly ysةئام نم يناتسجسلا ديعس وبأ هاورو ‹قرط ةسمحو ةئام نم ةدقع نبا  

 هاورو ءًاقيرط نيرشعو سمخو Ble نم يباعجلا ركب gl هاورو .ًاقيرط نيرشعو

 .ًاقيرط نيسمحو نيتئامب ينادمهلا راطعلا ءالعلا وبأ ظفاحلا

 باتك يف ىنيمألا مهاصحأ امك ؛ةرشعو ةئام ةباحصلا نم هتاور تغلب دقو

 ةعبرأ ىصحأ اك EIT بتك يف مهتاياور دراوم ىلع نيئحابلا فقوأو ءريدغلا
 0( نا 1
 0 cy dbl ىور نمت Lal نينامو

 ىلإ ...هالوم تنك نم EA هلوقو» :راتسألا فشك ةيشاح بحاص لاق

 (sil en يآ نع . ةبيش يبأ نباو .رمع نبا نع ءيناربطلا هجرخا .هرخآ

 نم عمجو «بويأ نع .روصنم نب ديعسو .يناربطلاو ,دمحأو .ةباحصلا نم رشع

 )١( ينيمألل ريدغلا : عجار 71-1١41:1,



 ديعسو ءيناربطلاو .دمحأو .ةحلطو Hb يلع نع كردتسملا يف مكاحلاو . ةباحصلا

 يف ,يعنوبأو .ةباحصلا نم ًالجر نيئالثو «مقرأ نب ديزو AB يلع نع ,روصنم نبا
 نع «يناربطلاو .سنأ نع «بيطخلاو .صاقو يبأ نب دعس نع «ةباحصلا لئاضف
 نع «هكردتسم يف مكاحلاو .دنسملا يف دمحأو ..ًاعم مقرأ نب ديزو BH نب ورمع

 نب ءاربلا نع «ةجام نباو ءدمحأو .ةديرب نع dels dit يبأ نباو . سابع نبا

 نع « عناق oly .يراصنألا يدنج نع !coe وبأو .ريرج نع ,يناربطلاو .بزاع

 نع «ليفطلا يبأ نع ,روصنم نب ديعسو ؛يناربطلاو , يئاسنلاو .ةدانج نب يشبح

 al oly .يراصنألا بويأ يبأ نع ,يناربطلاو « ةبيش al نباو . مقرأ نب ديز

Anatنباو  Jنب دعس نع «روصنم نب ديعسو ؛ مصاع  Glيزاريشلاو . صاقو  

 معن وبأو . ثريوحلا نب كلام نع ,يناربطلاو .باطخلا نب رمع نع «باقلألا يف
 نب بيبح نع «ةالاوملا باتك يف ةدقع نباو .مقرأ نب ديز نع « ةباحصلا لئاضف يف

 , هدنسم يف دمحأو .يراصنألال يحارش نب ديزو «تباث نب سبقو ؛ءاقرو نب ليدب

 .رباج نع «ةببش يبأ نباو .[ ةباحصلا نم] ًالجر رشع ةثالثو AB يلع نع
 Sah نب ديز نع ؛ليفطلا al نع .يذمرتلاو

igiيرجملا يناثلا نرقلا نم ًءادتبا ريدغلا اولقن نيذلا ءاملعلا نم ةاورلا تاقبط , 
 ةئامثالث هاصحأ امف اوغلبف ينيمألا مهعئتت دقف يرجملا رشع عبارلا نرقلاب ًءاهتناو
 .املاع نيتسو

 ل ءالؤه Si له «ريدغلا ثيدح رتاوت يركنم ىلع هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو
 ؟ اذام مأ !؟ بذكلا ىلع مهؤطاوت هعم aint يذلا LL ىلإ اوهتني

 :وه .ًاليصفتو ةلمج ريدغلا ثيدح يركنم ىلع هسفن حرطي يذلا لاؤسلا اأ

 نم ضيف هركذ امو ٠١١ : رابحألا سمش دنلسم شماهب عوبطم  لالجلا / راتسألا فشك ةيشاح )١(
 !؟ نيعباتلا نم نينامثو ةعبرأو ةباحصلا نم ةرشعو ةئام نم وه نيأو ؛ سيف



PS ec nrc ۱۴۸ 

 !؟ ةعيشلا ةالغ ةاور نم ءالؤه SI له

 مهبتكب هتابثإ يف نيرخآلا ءارغإ نم مكمالعأ جّرحتي مل ملف كلذك اوناك اذإو

 : مهاوقأ ىلإ اوعجراف ؟ هتحص ىلع كلذ دعب نوّضني مث ,مكيدل ةذمتعملا

. 00 
 » حيحص نسح Ce دح اذه»-١

 Gal راثآ اهلك هذه» ۲

 . «هتياور يف دحأل نعط الو دانسإلا حيحص ثيدحلا اذهف» -

 هاجرخي مو - ملسمو يراخبلا  نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» 4

cal geنع «ليهك نب ةملس ثيدح هدهاش  calاهطرش ىلع حيحص ًاضيأ ليفطلا  . 

 .“ «نيخيشلا طرش ىلع حيحص يملسألا ةديرب ثيدحو

 كردتسملا ثيداحأ نم ريثك يف مكاحلل هتشقانم نم متفرع ام ىلع يبهذلاو -ه
wey 15 )0( \ .  

 :هنع ليق یلح < هوري dy .هحيحصت ىلع مكاحلا قفاو Ue ناشب

 . "”«حيحص ثيدح اذه :ىبهذلا هللا دبع وبأ انخيش لاق» - 5

alyيذمرتلا هجرخأ دقف 2« هالوم ىلعف .هالوم تنك نم ج :ثيدح . 

Ghul,قرطلا ريثك وهو  aneراثكو «درفم باتك يف ةدقع نبا اهبعوتسا دقو  

 ."7«ناسحو حاحص اهديئاسأ نم

 )١( بقانملا باتك-۳۷۱۳/۱۳۳:۵ يذمرتلا /حيحصلا عماجلا .

 .۲۷۳:۲ ربلا دبع نبا/باعیتسالا (۲)

 ۳٠۸:۲. ىواحطلا /راثآلا لكشم (۳)

 AVA مكاحلا/نيحيحصلا ىلع كردتسملا (4)

 '11١1١91:7, مكاحلا كردتسم ليذب عوبطم يبهذلا /كردتسملا صيخلت )0(

 .ثلاثلا دلجملا نم-۹٠۲ :۵ ريثك نبا /ةياهنلاو ةيادبلا (1)

 WY ينالقسعلا رجح نبا/يرابلا حتف (۷)



alle ۸حيحص ثيدح  bYيذمرتلاك :ةعامج هجرخأ دقو , 

 الو ,ناسحو حاحص اهديناسأ نم ريثكو ..ًادج ةريثك هقرطو .دمحأو ,يئاسنلاو

 ءاهنم هعوجر توبنل ؛نملاب ناك Whe Sh هّدر نمل الو هتحص يف حدق نمل تافتلا

 ىلإ ...هالاو نم لاو all :ةدايز نإ :مهضعب لوقو A Coll عم ٌجححلا هكاردإو
 hea ًاريثك يبهذلا deo قرط نم كلذ درو دقف ءدودرم ةعوضوم هرخآ

oe UL «ضعب لب «هيف ةيرم ال حيحص ثيدحلا اذه نأ لصاحلاو - ٩ 

 هّدر نم دعبأو ,ثيدحلا اذه توبث يف حدق نمل تافتلا الف ءًارتاوتم  Shيف ناك يلع
sl 

Vsرتاوتم وهو «يلع نينمؤملا ريمأ نع رتاوتم «ةريثك هوجو نع حيحص»-  
 .اذه يف هل عالّطا ال ole هفيعضت لواح نج ةربع الو ,ريفغلا ّمجلا هاور Zed نع

 . "7 «مهربخب عطقلا لصحي نمم dele نع حصو «ملعلا

 نمل تافثلا الو ,ناسحو حاحص ديئاسأب درو ,حيحص ثيدح اذهو» ١

 لاو ٌمهّللا) ةدايز َّنِإ :مهضعب لوقو «يزارلا متاح يبأو دواد يبأك هتحص يف حدق

 يبهذلا حخص قرط نم كلذ درو دقف دودرم !! (ةعوضوم هرخآ ىلإ ..هالاو نم

 Oya ًاريثك

HB «هللا لوسر نع حيحص ثيدح اذه :دمحم نب لضفلا مساقلا وبأ لاق VY 

 ريدغ ثيدح ئور دقو  pdهللا لوسر نع  FEBةرشعلا مهنم سفن ةئام نم وحن

Gel pall (1)ًايباحص نوثالث لي ئبنلا نع هاور ١:1۲١ :ص يف لاقو ء١٤ : يكملا رجح نبا /ةقرحملا  
Oly۰ .«نسح وأ حيحص هقرط نم ًاريثك  ْ 

 .0۸:0 يراقلا ىلع /ةاكشملا حرش يف ةاقرملا (۴)

 امو 57 : يناليملا ىلع ديسلا /دصاقملا حرش ىلع دصارملا : رظناو EA :يرزجلا نبا/بلاطملا ىنسأ (*)
Late,دقو  brashكلذ  areهرداصم ىلإ انرشأو . 

 ۲۷٤. :۳ يعفاشلا يبلحلا نيدلا ناهرب نب يلع /ةيبلحلا ةريسلا )6(



e eee een 18۴۰ع  eee ee eeeيفاكلا نع عافد. ..... , 0  

 درفت the هل فرعأ ال تباث ثيدح وهو - هُّسلا لهأ دنع ةرّشبملا ةرشعلا يأ

 ."”«دحأ اهيف هكرشي سيل ةليضفلا هذهب اا يلع

 مل قفل fell نم هوعمس دق ةباحصلا نم ريدغلا ثيدح ةاور ST يف بير الو

 حرصت يتلا ةيريدغلا صوصنلا تائم نم حضي S| .هريغ دحأ هب مهربخي
alلاقو ,مهعمبج بطخ دق 5#  Jelعمسن لب :اولاق ؟ نوعمست الأ :هتوص  . 

 دق الإ دحأ تاحودلا يف ناكام .al مقرا نب ديز نع pl دقو «ثيدحلا قاس م

 وحن ىلع ال نيقيلا وحن لع هب اوربخأ ا اوملع ًاعيمج مهف ,هينذأاب هعمسو هينيعب هآر

 .“رظلا

 وهف .لقعلا ليلد ىلإ ال سوسحلا ىلإ ًادنتسم هب مهملع نوك Sp ام اّنأ
 Me يلع دي عفري وهو BBG cell مهتدهاشمب مهحيرصت ,مّدقت ام ىلإ ةفاضإلاب
 نم ريفغلا Abd هلقن ام ىلع ةدايز «دوهشملا مويلا كلذ يف (هبطبإ ضايب مه ناب ىتح

 ديري يرزجلا نبا لعلو ,ةبحرلا موي هباحصأ ا نينمؤملا ريمأ ةدشانم نم ةاورلا

 ريمأل دش نم ىلإ ةراشإلا (نينمؤملا ريمأ نع رتاوتم) :رشاعلا لوقلا يف مّدقت ام
 MAW هل مهنم دهش نم ددع نكي ذإ ,ريدغلا ثيدحب ةباحصلا نم Bb نينمؤملا

 ٠ ًاعطق رتاوتلا لوصح ىلع
 ,ليفطلا يبأو ed gl نب نمحرلا دبعو « عيي نب ديزو ءبهو نب ديعس نعف

 wt مهعيمج اوركذ ؛مهريغو سنأو رمع نب ناذازو « ميعنلا , .aly مقر نب ديزو

 ثيدحب هل اودهشي نأ ةبحرلا موي قفلت هللا لوسر باحصأ دشاني Yb We اوعمس
 موقي الو« هبلقي هاعوو ,af ثيدحلا عمس نم الإ مهنم دحأ موقي ال نأ ىلع ريدغلا
 :bs كلذب هل اودهشف ًاّيردب رشع انثا هل ماقف .تربخأ وأ ؛ ينغلبأ : لوقي نم

 ,ريثك سان ماقف : ad يفو ؛ةباحصلا نم نوثالث ئرخأ يفو pte ةتس : ةياور

 )١( يعفاشلا يلزاغملا نبا / اط بلاط يبأ نب يلع بقانم : ۳۹/۲۷.



 ىلع اعد دق ا يلع ناكو «يرصب بهذف ,رتك نميف تنكف :مقرأ نب ديز لاق
 0. نم

 ةنسلا يف ةبحرلا نمز نيب امل ثيدحلا رتاونل نكت اهدحو ةدشانملا هذه I ىلع

 ةجحلا يذ نم رشع نماثلا يف سيمخلا موي نيب امو ؛ةرجهلا نم نيئالثلاو ةسماخلا
 بورح يف ةباحصلا تائم هيف دهشتسا «نرق عبر نم ةفحجلا يف ةرشاعلا ةنّسلا يف

 نيدساحلا ددع نع كيهان ءراصمألا يف نورخآلا قّرفتو « مهنم ريثكلا تامو ةّدرلا

 نيثكانلا نم اوحبصأ نيذلا نيقفانملاو نيعماطلاو oy so lly ,نيمتاكلا
 ! ةباحصلا نم ددعلا اذه ةّدملا لوط دعب هل دهشي مث :نيقراملاو نيطساقلاو

 دق) رتاوتملاو .ًارتاوتم نوكي ال فيكو ؟ شح نع كلت مهتداهش ٌدعُت الفأ

 َنوُداَكَي ال مْوَقلآ eG اف 1S يلازغلا نم تفرع ام ىلع (دحاولا لوقب لصحي
 . 4 ًانیدَح 6 his "ل مت ل اس وسهر

 اذه يف ةيالولا عّدب مل 4 he GL ةعيشولا بحاص ئعّدا فيك يردأ الو

 !؟ ريدغلا ةيالوب تحمل ا هدحو Hb نكي ملو ءةبحرلا موي ىلع هيف

 نع 114:1 عيشي نب ديزو بهو نب ديعس نع- ١18:1 ءرمع نب ناذاز نع-٤۸ ١: دمحأ دنسم (1)
 يناربطلا /ريبكلا مجعملا . ميعنلا يبأو ليفطلا يبأ نع-١۳۷ :4 ؛ئليل يبأ نب نمحرلا دبع

 يبأ دلسمو « ليفطلا يبأ نع-1١؟:0/014 : يمثيهلا /نآمضلا دراوم . مقرأ نب ديز نع 0: ١

 .ئليل يبأ نب نمحرلا دبع نع-١:4۲۸٤/۵1۷ يلصوملا ىلعي

 نأك الجر نيعبس مهنم تلتق دقو «شيرق كّيحي مل نإ يبنذ ام » : A يلعل نامثع لاق : سابع نبا نع (؟)
 !!؟ «بهذلا فويس مههوجو

 !! (هلمتحت ال ًاشيرق نكلو ءاهب سانلا قحأل :ide Slo سابع نبال رمع لاقو

 ئضت رم رفعج ديسلل نوضراعملاو ريدغلا عجار EAN بتك نم ةلوقنملا صوصنلا هذه نم ديزمللو
 .(نودقاحلاو نوروتوملا) :ناونعب ىناثلا لصفلا ۲۷ : ىلماعلا

| VME ءاسنلا: )©( 



esasen ns ۱۳۲يفاكلا نع عافد  

 يفو ,ىروُشلا موي ريدغلا ثيدحب 391 نينمؤملا ريمأ جاجتحا ينيمألا تبثأ دقف
 .ةبحرلا موي ىلع ةدايز ءنيفص مويو ءةفوكلا يفو ,لمجلا مويو ,نامع مايأ

 نسحلا لوسرلا يطبس جاجتحاو att ءارهزلا ةمطاف جاجتحا cal امك

 الع رايطلا رفعج نب هلا دبع جاجتحا عم .ًاضيأ ثيدحلا اذهب , 858 نيسحلاو

 ,مقرأ نب ديزل رخآو ,ةفوكلا دجسم يف ةريره ابأ يفوك باش ةدشانمو .ةيواعم
 ةينوجحلا ةيمرادو ,ةيواعم ىلع دعس نب سيق جاجتحاو يراصنألا رباجل ثلاثو

 دبع نب رمعو MAL نيئمؤملا ريمأ dole ىلع يدوألا رمعو ,ًاضيأ ةيواعم ىلع

 ءارعشلا جاجتحا Lal ,ءاهقفلا ىلع يسابعلا نومأملا جاجتحاو «ئومألا زيزعلا

 لوسرلا رعاش تباث نب ناسح Asis مه رصح الف ريدغلا ثيدحمب

 . i مظعألا

 جاجتحالا ماقم يف اوراتخي نأ - مهيف نم مهيفوس نيّجتحملا ءالؤهب قيلي لهو

 !؟ Hall ةالاوم يف ًاثيدح

 نع pal جلا اور ذإ gay لهأ دنع BU ثيدحلا نيودت رصع نإ الص وصو
 ثيح نمو ؛هنع غورفم ةأورلا ةرأك ثيح نم وهف PEG ٠ بلا ىلإ ًالوصو هلثم

 رشابملا لقنلا ىلع انو «ليلعتلاو ليلحتلا ىلع دنتسي مل وهف هب اوربخأ ا مهملع

 ۱۸٤:۱-۲۱۷, ريدغلا(١)
 oh ًايخيرات تباثلا نم نکلو ثحبلا قاطن نع جراح فيرشلا ثيدحلا نيودت عوضوم نع ثيدحلا (؟ (

 رمأبو ؛ٌيومألا زيرعلا دبع نب رمع ةفالح دعب تناك I Jal دنع فيرشلا ثيدحلا نيودت تايادب
 .دعب اميف نيودتلا عستا مث ؛يرجهلا يناثلا نرقلا علطم يف كلذو٠ هلم

 ىلإ هعوضمخ مدعل ظا ئبنلا ةافو دعب عاطقنا ةرتفب مهدنع نيودتلا رمي ملف ةعيشلا دنع امأ
 نسح ديسلا/ مالسإلا مولعل ةعيشلا سيسأت عجار .كاذنآ ثيدحلا نيودت ىلع صضورفملا رظحلا
 يف ام عم نراقو ٠ ينسحلا فورعم مشاه /يراخبلل حيحصلاو ينيلكلل يفاكلا يف تاساردو ؛ ءردصلا
 . فيرشلا ثي :دحلا نيودت ةلأسم يف ربلا دبع نبال هلضفو ملعلا نايب عماج



 .ريدغلا ثيدحب ىلاعت هللا ةيانع نم وه اذهو «ثيدحتلاو عامسلا قيرط نع
 ام مليلآ ye َلَءآَج call Sag مُهَءآَوْهَأ EAST نيلو ئَدُهلآ gh لآ with َّنِإ لف ل

 . "74 ريِصَناَلَو َيِلَو نم هلل Ge كَل

ads 

 ةظفل نم دارملا مهف ىلع ةفقوتم .ةماعلا ةيالولا ىلع ريدغلا ثيدح ةلالد نإ

 :اهنم ,ةريثك oles ةكرتشملا دادضألا نم ةظفللا هذه .BY هيف هدراولا (ىلوملا)

 J وتملاو «بحلا وأ ,poll » معلا نباو «قتعملاو «قتعملاو «قرلا كلامو لوألا
 .اهريغو ,عاطملا ديسلا وأ مامإلاو GULL «فيلحلاو ؛ةريرجلا نامضل

 نيب نم ( ةيمحلاو ةرصنلا) , نعم اوراتخا دق نييعتلاو صنلا يركنم نأ مّدقت دقو

 ركن امك ,ةمامالا ىلع Gla ريغ مهدنع ثيدحلا نوكي Mey «( ئرخألا يناعملا رئاس

 ةغللاو ةرّهطملا ,LAN زيزعلا باتكلا يف !USN ىنعمب ( ىلوملا) ءيحجم مهضعب

 . لوألا يأرلا يف مهاوقأ انلقن دقو هيف ام نّيبتيسو-

Elيف ةظفللا هذه نم دارملا َّنأ ىلع مهتملك تقبطأ دقف ةيمامإلا ةعيشلا  

 اذهب ثيدحلاو ءةنسلا لهأ نم ءاملعلا ضعب مهدي دقو JVI: gm ريدغلا ثيدح

(gallرئاس ىلع ةماعلا ةيالولا هحنم دقو لب هنأ يف ةا ّيهنلا فلخي نم نّيع  
 .مهيلع وكلي هتيالوك ,نينمؤملا

 _ لۇ ىنعمب د (cel gall) ءيجم دهاوش
 حسفل اهضعب ركذنس ,ةريثك (ASN) نعم ( ىلوملا) ةظفل ءيحم ىلع دهاوشلاو

 ش , مهأ ثيدحل ةلبقم فئاحص مامأ لاجما

MYON ةرقبلا: )١( 

 ) )۲ص يف (نييعتلاو صنلا يركنم ضقانت) ةرقف عجار ١١١



 َنيِذَلآ َنِم Sg Ba مكن EBT ميلاف < :ىلاعت هلوقف ast نآرقلا نم اأ
 Cwatt َسْفيَو ْمُكاَلْؤَم cop SAT gta اورق

 لاق ءءيشلاب USN :ىلوملاف)- لوما dle ضعب ركذ نأ sae يرابنألا لاق

 OC Se ىلؤَأ يه :هانعف 4 مُكاَلْوَم يه ُراَآ » م هلل

 اهحاكنف اهالوم نذإ ريغب تحكن ةأرما امّيأ SG :  هلوقف ةئسلا نم اًمأو
)۳( 

 « لطاب

 كلذكو ,ٌقحألاو USM وه يلولا لصأ Slo :دّربملا نعف .ةغللا نم اًمأو
 مة

 . «ىلوملا

 ally ءرمألا يلوت هتقيقحو) :يلولا ىنعم يف يناهفصألا بغارلا نعو

 لوألا :ىلوملا يناعم نم 8( يرابنألا نع مّدقتو ٠ (كلذ يف نالمعتسي
 .ءىشلاب

 هتقّلعم يف يرماعلا ةعيبر نب ديبل لوق اهنم :ًادج ةريئكف ةيرعشلا دهاوشلا اأو
 : اهَوَأ يف لوقي يتلا ةروهششملا

 اهماجرف اهلوغ dif ىنمب اهماقمف اهلحم رايدلا تفع

 :لوقي نا ىلإ

 ,19/0ا/ ؛ديدحلا )١(

 :NAV يرابنألا مساقلا نب دمحم /دادضألا (؟)
 Laud اهيو ةظفلب ثيدحلا يور دقو ١ :LEY LEN يورهلا /ثيدحلا بيرغو 1: دادضألا (")

 : ريدغلا صوصل ضعب يفو ٠١: ?EIA برعلا ناسل يف امك ئلْؤألا ىنعمب نيتظفللا الك لامعتسال

 . < هيلو اذهف addy تنك نم <

 )٤( :رشعلا لئاسرلا ١1
 :LOTT يناهفصألا بغارلا/تادرفملا )0(



 “يمامأو اهفلخ ةفاخملا ىلوم هَّنأ بسحت نيجرفلا الك تدغف

 ."”ةيوغللا مجاعملا هب تحرص اك ةفاخماب [Ug :هانعمو

 :ناورم نب كلملا دبع حدم يف لطخألا لوق ًاضيأ هنمو

 احدمتو باهت نأ شيرق ئرحأو مهلك سائلا نم اهالوم تحبصأف

 Uys اهدّيس Comal y اهنم رمألاب bel : يأ

 ريسفت» :ّنأ نم يلج دمحأ دمحم دمحأ روتكدلا همعز ام نأ نّيبتي اذه نمو
 wigs ال لطاب معز وه «اهتاقاقتشا الو ةغللا سبياقم هدنست ال ىلوملل ةعيشلا
 فرع يف ْئجي dyn :هلوقب ةعيشولا بحاص همعز ام ,El ءاهئاقاقتشا الو ةغللا
 .ةثشلاو باتكلا ىلع بذك وه «ةسايرلا gas ىلوملا BAU فرعو باتكلا

 jal ga js hd أوُمِصَتِعآَو ل :ىلاعت هلوق ريسفت يف يزارلا لاق
 مكالوم وه ,نورذحت امم مكل ةمصع هللا اولعجا :لاققلا لاق» :“ 4 ual منَ
 :ليف نإف» :كلذ دعب لاق مث «ريصنلا معنو ىلوملا معنف ؛مكيف فررصتملاو مكدّيسو

 مه (ريصنلا معن) AST اك ,ةّصاخ نينمؤملل Usb) معن) نوكي نأ زوجي ال
 Lage نيرفاكلاو نينمؤملا ىلوم [Ube a :انلق ؟ ةّصاخ

 َّنأو اوُنَمآ َنيِذَّلا ىَلوُم هللا Sb َكِلَذ ل :لوقي Ube هللاو كلذ نوكي فيكو
0) 

٠ eed IV SHىنعم همالك يف (للوملا) نم ديرب يزارلا ناك ول  

Ol oN)راد ۱۷۳ : ىرماعلا ةعيبر نب ديبل  pleثوريب- . 

 ٤١۸:1۵ برعلا ناسل (۲)

1/1 2 ale VY) 

VAY جحلا: )£( 

 ۷٤:۲۳-۷۵, يتزارلا رخفلا/ريبكلا ريسفتلا )0(

  (1)محمد:/10/1١,



 يفاكلا نغ عاف .00.0.0000660 666066606666600 66606660200 ن معتم ممم عب معمم ممم اك

 نينمؤملا رومأ يف فّرصتملا ديسلا ىنعم ديري هنأ كش ال !؟ aay ةرصنلا

 .ءاش Gly ءاش فيك ءاوس Se ىلع نيرفاكلاو

 قبي عم ّيأف (hl) نم ىلاعت هللا باتك يف gall اذه ءيحجم تبث اذإو

 !؟ ىلعأو ىلوملا نم ةسايرلل ئوقأ

 لك يف نوكي نأ مزلي الف ؛ىنعملا اذه ريغب عضوم يف (ىلوملا) لمعتسا اذإو»
 . "7 LS باتكلل افرع كلذ نوكي الو .كلذك عضوم

 (ىلوملا) نم (ئلؤألا) ةدارإ ىلع ةّلادلا هوجولا
 , teىلع لدي  BTنينلا  Beلإ (ىلوملا) ظفلب دري مل  (USM)ةيلاتلا هوجولا :

 ثيدح يف نيبطاخلا 53. فيي coil نأ al لهأ قرط نم تبث دقل :لؤألا
 1M هلوقب كلذو " 4 مهيأ نم (Goan buy GGT GAT :ىملاعت هلوقب ريدغلا
 ئلوم انأو «ىالوم هلل Sly :ًالئاق فدرأف ىلب :اولاقف « مكسفنأ نم مكب ىلوأ تسلأ »

 . «..هالوم ىلعف هالوم تنك نم ءةنمؤمو نمؤم لك

 ىلع فطع مالكلا ميرصتب مهيلع هتعاط ضرف ىلع ةا مهررق نأ دعبف
 اهب دّيأتي ىتلا ءاطا نم فطعلا فرحب هيف ءاجو «هانعم ىلع يوطني اب صاخلا ظفللا
 1 [ONIN ىلوملا ظفلب دري مل هلأ ىلع كلذ Jas «مالكلا

 دري مل ربخلا يف (ىلوم) ةظفل نأ ىلع لدي يذلا اًمأو» :ةريخذلا يف لاق اذهو
 ةلمج اومّدق اذإ ةيبرعلا لهأ يفْرُع ني St وهف ءاهماسقأ قاب نود لوألا الإ اهب

 )١( ىلماعلا نيمألا نسحم ديسلا /ةعيشولا ضقن : ٠١١.

YT (؟) بارحألا: 

 :ديفملا خيشلا/ئلوملا ظفل قيقحت يف ةلاسر (؟)  VAM.لئاسر ةدع نمض



 نأ زجي م «هريغ لمتحيو .هب nail مّدقت ام لمتحم مالكب اهبلع اوفطعو ةحّرصم
 i ئرت الأ» :لاقف هلئاسر يف هل لّثم دقو ."”«لّوُألا ىنعملا الإ لمتحلاب اوديري

 مث ؟ ديز يدبعب نيفراع متسلأ :لاقو dele ىلع لبقأ اذإ ءنوريثك ديبع هل نم
 ديري نأ زجي مل .ئلاعت هللا هجول رح يدبع ST اودهشاف :مالكلا ىلع ًافطاع لاق

 مّدقت يذلا لوألا دبعلا الإ هديبع ةعاجب ةكرتشم يهو- ةيناثلا يدبع ةظفلب

 cae ميرصتلا

 who همالك ناكل USM ىنعم ىلوملا ةظفلب GEM val دصقي مل ول : يناثلا

 :نيئيش دحأ نم الإ دحأ مالك يف عقي ال ام اذهو .ًافوطعم ال

 مالكلا ةغايص نع هزجعل نيبطاخملا ماهفإ ىلع رداق ريغ نوكي نأ :امهدحأ

Le fullداضلاب قطن نم غلبأو حصفأ وهف كلذ نم ئمسنأ مونلاو ,هريمض هّنكي . 

 ايمعم ,همالكب Tle نوكي نأ دارأ هّنكلو ld لع Lo نوكي نأ : رخآلاو

 ثعب Ul وهف كلذ نع Je كفي ّينلاو ,ىلوملا ةظفل نم هدارب سانلل ًامهومو

 ام لع ةعطاقلا ةنيرقلا بصن دقف اذهو .مهتيمعتو مهلالضإل ال سانلا ةياده
 .غيلبتلا اذه نم فيم ديرب

 يف هباحصأ عمج Bee ئنلا نأ LU لهأ قرط نم تبث دقل : ثلاثلا

 نم قاحلإو مهنم مّدقت نم عاجرإب Taal امك oth ديدش ضئاق مويب مخ ريدغ

SGهسفن مهبلإ ئعنو , SSFال يذلا زيزعلا باتكلا ىلإ مهنرقو يم هتيب لهأ  

 OSE اهب LBL مهرمأو هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هينأي

 مو .ثيدحلا ردص ىلع رصتقا يذلا ملسم حيحص يف اك .ةلالضلا نع نايجنملا

 )١( ئشترملا ديسلا/ةريخذلا : 110-1411.

 فيرشلا لئاسر (؟) ٠١١ yah yall-المجموعة .ةعبارلا



SESE SOSOEOOOSCOOOOOOOOOOOOS \WAيفاکلا نع عاق ا ا  

 name غيلبتلا ركذي

 عوجرلا SL coe LEY (ىلوملا) نم (ىلؤألا) ةدارإب عطقت غيلبتلل ةمّدقملا هذهو

 ,باتكلا عم ةرتعلا تنرق Oy «قافتالاب ةلالضلا نم وه باتكلا فلاخ ام ىلإ

 .ًاضيأ ةلالضلا نم - ةرتعلا دّيس وهو - Be فلاخ نم ىلإ عوجرلا نوكيف

 ةمّدقملا هذهو .امهريغ ىلإ عوجرلا نم ىلوأ مث ىلؤأ وه le ا عوجرلا نذإ

Yنعم ةدارإ عم قفتت وف  ) dst!)(ىلوملا) نم ( ةرصنلاو . 

 !!؟ هبيبح ”لعف هبيبح تنك نم :كلذ دعب مط لوقي نأ ةرتعلاو

1 tie 5 a 
 ةلالج نا  akeهريبدتو الا  hak,اعطق كلذ ةدارإ نم

 عم ثيدحلا اذهب هجاجتحاو ءةبحرلا موي هباحصأ ل لع ةدشانم : عبارلا
 اورصاع نيذلا "”ةباحصلا نم هيلاوم نم ةلمجو Bab هتيب لهأ جاجتحا
 عم ةدارإب عطقي ؛ لاوحألا نئارق اوفرعو «ليزغتلاو يحولا اوكردأو . 2 بلا

(USM)اب ًاعيمج ءالؤه ناكل إو ,ءالؤه همهف امك (ىلوملا) ةظفل نم  pdلهأ  
 .مهيف هلوقي نأ دحأ LAY ام اذهو .ثيدحلل مهمهفب نيمهّتم 852 تببلا

 يف (ىلوملا) ةظفل لمح زج مل» :يننحلا يزوجلا نبا طبس هلاق ام وهو + سماخلا

 ,ةقيقح BE fe GIL نكي مل Be cell BY ؛ قرلا كلام ىلع ثيدحلا اذه

 ناك spree BY ؛ gill ىلع الو Ul ًاقعُم نكي م هّنأل ؛ قتعملا ىلوملا ىلع الو

 ۱۸۱ 194:18 ggg geld ملسم حيحص حرش يف نيلقثلا ىنعم رظناو ۲٤۰۸۱۸۷۲ :ملسم حيحص )1(
 . ةباحصلا لئاضف باب

 نم ةلمجو BBE هتيب لهأو ريدغلا ثيدحب هتاجاجتحاو WB نينمؤملا ريمأ ةدشانم ىلإ ةراشإلا تمّدقت (؟)
 77717١. ص عجارف ؛مهريغو ةباحصلا



 نم لذخيو PAE هللا لوسر رصني نم رصني ناك هلل BY ؛رصانلا ىلع الو .ًاّرح
 نيب نوكي فلحلاٌّن أل ؛ فيلحلا ىلع الو ade نباناك هلال ؛ معلا نبا ىلع الو , هلذخي

 ؛ةريرجلا نامضل يلوتملا ىلع الو هيف دوجوم gall اذهو رصانتلاو دضاعتلل ءامرغلا
 ميركلاهبصنم اشاحو مالكلايف ًاوغلن وكي BY ؛ راجلا ىلع الو كلذ عنتماهّنأ Lis امل

 .هيدي نيب دهاجيو هسفنب هيقي هل ًاعيطم ناك GY ؛ عاطملا دّيسلا ىلع الو cad نم

 IA وهو ءرشاعلا هجولا ad ةصوصخلا ةضحلا ةعاطلا ثيدحلا نم دارملاو
 fara كلذ دعب ركذ ”مث ,"7«هب UST a ,هسفن نم هب لوا تنك نم :هانعمو
 .ًاضيأ عملا اذهب هريغ

 نبا طبس EAN لهأ نمو < , يسوطلاو ديفملا خيشلا هركذ ام وهو : سداسلا
 (al) ( ةظفللا هذه أو «( ىلزالا ىلإ ةعجار | an ge eri يزوجلا

 ا

 .ىلوم ناك اذلف يبنجألا نم هب Sly «هبسن

Gas! pol,اهب راصف ةرصنلاب  USTىلوم كلذ لجأل وهف . 

 لبقي ل oF Js كلذب ناک « gel مزلي ام هسفن مزلأ ل ةريرجلا ناضل يلوتملاو

 .ىلوم كلذل ناكو lal هب هب sl راصو ءالولا

 .يلوتملاب قجال BN ؛ىلوم فيلحلا يّمسو

af 75 سا ع 007 . 53 '  oY)ناك ال راجلاو ,  U5!راجلا» ّنلا لوقل ؛هريغ نم هبقصب  Golوهف '''«هبقصس  

YY صاوخلا ةركذت: )١( 
 ىف ةياهنلا : رظنأ «ةعفشلاب قحأ راجلا لإ : ئنعملاو ؛ًاضيأ نيسلاب ئوريو ء ةقصالملاو برقلا :بقصلا (؟)

 ص



Ded eee eee eee 0ا ا  eee eeeيفاكلا نع عافد 0 ا ا ا ا ا ا ع ا  

USIنم هراج ةرصنب  akiهراد نع » US)ىلوم ناك اذل «هراد رقع يف ةعفشلاب . 

 نعم هيف نكي م اهنم أدحاو دجت ال يتلا ىلوملا ماسقأ عيمج يف لاحلا اذكهو

 ةعجار يناعلا عيمج نأ ملعف» : يزوجلا نبا طبس لاق اذمهو ." My gon ge ( لؤألا)

 ."”«رشاعلا هجولا ىلإ

 ةريسي :ةذبن كيلإو لا دعب ةفالخلاو ةمامإلاو ةماعلا ةيالولا يف صن ,Si ريدغلا

 :هومظن ام

 SEH لوسرلا رعاش تباث نب ناسح - ١

 Gabe ٍلوُسرلاِب م aly محب مهين ريدقلا موي مرات

 ola! SEA اوُدبُي rs ls ita مُكاَلْوَم ْنَمَق لوف

Ws Agالو َتنَأَو  bYر صاع كرسأل  

 “وامر َأَماَمِإ sed نِي he oS ٌىلَعاَيِمَق:هلّلاقت

 ةيار هعمو ,راصنألا نم » GAM هللا لوسر ءابقن ate ةدابع نب دعس نب سيق - ۲

 Ugh يتلا ةيماللا هتديصق يف قل هيدي نيب وهو لاق نيفص يف #4 نينمؤملا ريمأ
Gls sia a LoLليِكَولآ ممي انو انبْنَح  

 ليزنشلآ هب ئنأ اناّوسل مار انماقمإ ىلع

 Ait ٌبطَخ .ُةالوَم تس دك a لاق مو
 © Seg UN ىلع َئبنلا هلاق امن

 بيرغ يف قئافلاو 041:١ يزوجلا نبا /ثيدحلا بيرو ٤١ : ريثألا نبا /ثيدحلا بيرغ ©
 OA يرشخمرلا /ثيدحلا

 )١( يسوطلا/رشعلا لئاسرلا ء١۸: ديفملا خيشلا /ىلوملا ظفل قيقحت يف ةلاسر : ٠١١.

 Ms صاوخلا ةركذت (؟)
 .78 :صاوخلا ةركذتو AVA رشعلا لئاسرلاو ؛ةعبارلا ةعومجملا- 117 :ئضترملا فيرشلا لئاسر ()
 .89: صاوخلا ةركذتو ء۱۹ :ديفملا خيشلا/ىلوملا ظفل قيقحت يف ةلاسر (4)



 هبتاكللاق . كفيلا لوسر دعب مهغلبأو برعلاحصفأ وهو ,446نينمؤملاريمأ - ۳
 :بتكأ Where وم اريمأ لع هب ًارختفمةيواعم نم باتكهءاج نأ dae عفار يبأ نبا

7 r 2 a 2 te ee 
 ىّمع ءادهشلآ ديس ةزمَحَو

Pk نبا BD َعَم jt 

  Wind ISيح يبدي

 !؟ ىِبهَتَك مهس المك
  yaاَم  Ui blsييلج

Wy 4 
 mb موب هلل لور

 ! انيِضَر AS ُدّمحُم اَي :اوُلاَقَف
 انيفراَع اوُنوُكف مُكالوَمَو

dts WI Styاَولآ  wit 

 " َنيقَباَمَو تي : ةَباََماَنيَلَع

bell KEىرْهصَر ىخأ  

 Ady ered يذلآ ٌرَفعَجَو
pki fat bangيِسْرِعَو  

wef bjاهن َيادَلَو  

Reمالساإلا ىلإ  ib 

 مُكِبَلَع ًاَعَم ءالَّولآ ىل َبَّجوأَو

 :جبنم بيطخ لاقو ٤

 SOG يب ied :مهل َلاَقَو
 لَم ىِدعَب مُكْئَر :لاقف
 yp ٌرمع هلوقل م /

 ٌيَلْؤم ت َتنَأَف ىلع اَ He انه

ntoيرجملا لوألا نرقلا ءارعش نم ,يريمحلا هلا دبع نب : 

sitنسم  Jeuو  

UN, re i يراسبلآ io 

  7 2 2 a 7و 7

ol َول ه Nyse 

 .ةجاحلا عضوم اهنم انذخأ ءأتيب رشع ةعبس نم ةديصقلاو ؛ نيطمسلا دئارف نع ۷: :؟ ريدغلا (۳)

 :يدسألا ديز نب تيمكلا ٦

 اًعوُجهلآ ٌقرألا َكِنيَع ْنَع ىف

as eel (gadم  seals 

 مخ nit جف coll م مويَو
 ص

 ( at:ديفملا خيشلا/ئلوملا ظفل قيقحت يف 1۹۲ .

 :YA ىوضرلا يضرلا دمحم /هاوس ال ىلع (۲)



 Gee ht gy" را ملف  َموُمَياَبَت UL يلو
 :هظفل ام - تايبألا هذه دروأ نأ دعب- يفنح لا يزوجلا نبا طبس لاق

 Be jo ghl يفاص نب ورمع انخيش اهب Whe ! ةبيجع ةصق تايبألا هذهو»

 :هل لاقف .مانملا يف 4 Le ىأرف .ًاركفم تابو تايبألا هذه مهضعب دشنأ :لاق

 .( [ اعيبم] اعينم ًارطخ) : هلوق ىلإ غلب تح Lal» هدشنأف cy Si تايبأ لع دعأ

 ف بز كوق نم رخآ اني ا لع بسیا
ot ohَرأ لر زب مولا ل لهي لث  esl HS the 

 ” «ًاروعذم لجرلا هبتناف

 : ىئاطلا مات وبأ -

 ُرْدَعلآَو Sea OUT ليعافأ دو بسلا ob معَ
7 

 ٌرَْق اَهَل سيل َءاَيْهَد ةيِهاَدِب يوي ملأ هلق

ledٌرْكَب اَلَو ٌناَوَع ًالئم اهلبق اهل وكب ملو انار 1 اهي  

 :لوقي نأ ىلإ

 رس الو Slee اَهيِفَآل tigi ial Goul حّضوتسآ pall § مد

 5S ahs فرع مهبرقيل اهب موعد هلا لور ماقأ
A tg ha 2 5 ae4, 4  

 REN لمف مكالومَو لَو هئ le tt دمي

 نب يلع مامإلا ةريضحب اهدشنأ يتلا ةدلاخلا هتيئات يف يعازخلا fe نب لبعد -۸

 : القا اضرلا ىسوم
 / توريس  بتكلا ملاع Ve ؛هبحاصو مولس دواد روتكدلا قيقحت ۱۹۷ :تيمكلا تايمشاه حرش )١(

 م1

 TNT تیمکلا تايمشاه حرشب قحلملا تايمشاهلا تاكردتسم رظناو ۰ ؛صاوخلا ةركذت )1(

 .توريب بعص راد ؛ةيطع نيهاش روتكدلا قيقحت ١44 : مامت yl ناويد (*)



ea rr ryدرق دهن نر داعي ريت درر وهعرع مه دوه ره هر  

 تارت re لب ثار ئوعدب
 تارّكسَعلآ 2 نوُمأمب شش

pieسب  Jotتارّمَعلآ ىف  

 ay etl ماش ists دبر

TT ةهرقفال 

treed َبِهاَذملآ cis ْثَلَُس اَمَو 
 اَمَو  OT Sel Juٌةَّرْمإ

  Jاهَماَمِز هبلإ ئَصوُملآ اوُدّلَق
Shae Atal JOSE اخ 

  OLS (dae 36ُهَديِهَش ُريِدَعلآ

sds EF ٍنآرقلآ Be ْيَآَو YaST ىف ِتوُقلاِب BULL 

of -ينادمحلا سارف : | 
 ألو كالمألآَو Ags ily ْمُهَ pil َمْوَي اهب fom ماسق

 ثيدح يف (ىلوملا) BL هنع بّضعتلا ءادر علخ نمل عنقم ليلد هيف هاندروأ امو

 مهيلع زوجي ال نيذلا ءالؤه ةحاصف ىلع قافتالل ( ىلؤألا) Lars الإ نكي مل ريدغلا

 .كلذك fl ضرف ولو نايبلاو ةحاصفلا لهأ دنع ظفللا هيلع عقي الام اورّيغي نأ

 نأ ناسح هرعاشل حمسي نأ BE ّينلل زاج فيكف «لاحمب سيل لاحلا ضرفو
 :هتراضحب لوقيف Soll ناسل نع راعي

sly OLA ded نِي lt HU لعاب :ُهَلَلاَقَف 
 4 ينعي اذه سيلأ «ةبحلاو ةرصنلا ديري لب ئعملا اذه ديري ال #5 ّيبلاو

 !؟ كلذ هيلع ركني dy اهبلع هّرقأ GY ,هتايبأ عمس نمو ءًاناشح Jol دق كفل وبلا

 نب سيق يباحصلا هلاق ام ىلع تكسي نأ إل نينمؤملا ريمأل زوجي فيكو لب
 يف (ىلوملا) ىنعم نم BAG fell هب هدارأ ام فلاخي سبق همهف ام ناك ول دعس

 Crk وهو !ISN نع كسمي الو هداشنإ ىلع ori فيك : معن !؟ ريدغلا ثيدح

 !؟ مثال ةمول هللا ىف هذخأت ال

 تيكلا هلاق ام ىلع BEE تيبلا لهأ نم HE توكس رّوصت نكي فيكو

 . 1/1 نيمألا بحسم /ةعيشولا ضقت :(۴)



 يفاكلا نع عاقل. 0.00.0660 0 60660066666... 6 0000666 م ميدي بيتين مة جمر م teen tas ءءء

 !؟ هامهف ام ريغ ريدغلا ثيدح (!Lgl) ظفل نم دارملا ناك ول لبعدو

 HEY رارقإو «ناشح همهف UL 4# لوسرلا رارقأ نوكي ال فيك يرعش تيلو
 ثيدح يف (ىلوملا) نم دارملا BT ىلع ًاليلد ءارعشلا ange امل #8 تيبلا لهأ نم
 !؟ ريغ ال ( لْوَألا) وه ريدغلا

 نم نييعوضوملا CUS دحأ هلاق ام صن ركذن ريدغلا ثيدح ةرداغم لبقو

 ينغت ةملك ادجي مل قيّدصلاو قورافلا أ ,هابتنالل تفلملا نمو» :لاق ALA لهأ

 يبأ نب للعب ًاعرش ةملكلا هذه قاستلا نم مغرلا ىلع ةيلوتلا ةملك نع

 لاق دق هي لوسرلا BL GLY ىلع فدصي مل هلأ .كلذ ىلع انليلدو ا بلاط

 :لوقأ .(هالوم نالف اذهف هالوم تنك نم :وأ «يدعب نم ply تنأ) طق ملسمل
 الإ ًاعرش ةملكلا هذه alld ملو ال لعل الإ ًاعرش ةملكلا هذه لقت مل قالطإلا ىلع

 يوغللا نيينعملاب ةملكلا قاستلا قمع ىلع ةعطاق ةلالد لدي امم MB لع ىلع

Page pillئهتنا  . 

 نيلقثلا ثيدح : يناثلا ليلدلا

 : ثيدحلا صوصن نم

 ىّبر لوسر ىنيتأي نأ كشوي رشب انأ امنإ  سانلا Ugh دعب اما » :لاق مث هيلع ئنثأو هللا 5 0 ع 0 id vf 1 we ل 0 5

 هدهع يف هلوقو pS ty) تسلو مكيلع تيّلو دق ين: ركب يبأ لوق هب حّرص امك ثحابلا اذه ئنع )١(
 .توملا شارف ىلع وهو «تارمو تارم هيلوتلا ةملك يناثلا ديدرتو .(ةبارق اذ تيلو ام يّنِإ) :رمعل

 نب UL قحب اهلاقو ؛ةفيذح يبأ ئلوم ملاس قحب WLS. Cad J ةديبع وبأ ناك ول)  هلوقك
 .ًائيش ةيلوتلا ةملك نع ينغت ال فالختسالا ةملك نأكل ئتح ًاضيأ ديلولا

 ENG :۳ يربطلا خيراتو ءاهدعبامو ۲۳: ةبيتق نبال ةسايسلاو ةمامإلا : نع هلقل
 :٠١. بوقعي نيسح دمحأ يماحملا /مالسإلا يف يسايسلا ماظنلا (؟)



 هلا باتكب اوذخف gly ئدهلا هيف هللا باتك امهلوأ : نيلقث مكيف كرات انأو «هبيجأف

 لهأ ىف هللا مکرّک ذأ ىنيب لهأو :لاق مث هيف bas هللا باتك ئلع ٌثحف cay اوكسمتساو
 (0 ١ ١

. «ios 

 cal سانلا UT اي و :لاق PEE ئونلا نع «تباث نب ديزو «مقرأ نب ديز نعو- ۲
of١ 00 ع 0  

 . « ىتيب لهأ ىترتعو .هللا باتك :اولضت نل هب متذخأ نإ ام مكيف تكرت

 نإ ام مكيف كرات «vil :لاق SE هللا لوسر نع ؛يردخلا ديعس يبأ نع ٣

 ءامسلا نم دودمم لبح هلل باتك :رخآلا نم مظعأ امهدحأ « دعب اولضت نل هب متكّسمت

 فيك اورظناف «ضوحلا ىلع ادري ئتح اقّرفتي نلو ute لهأ يترتعو «ضرألا ىلإ
 . «امهيف ىنوفلخت

 ملعأ امهّنإف امهومّلعت الو ءاوكلهتف امهومّدقت الو » :ةدايزب «تباث نب ديز نعو
)£( 

 . « مكنم

Gyاذه» :لاقف اهعفرف يلع ديب ذخأ مث » :ةقرحلا قعاوصلا  gleنآرقلا عم  

 .7(«امهيف متفلخ ام امهلأسأف ضوحلا gle ادري ئتح ناقرتفي ال gle عم نآرقلاو

 هللا باتك : نيتفيلخ مكيف كرات Hy : لاق BE ىنا نع Cal ٠ نب ديز نع -
é & 4 

 لع ادري ئتح اقرتفي نل امهنإو , ينيب لهآ يترتعو . ضرالاو ءامسلا نيب ام دودمم لبح

 :۲٤۹۸/۱۸۷۲ ملسم حيحصو ؛نارمع لآ نم ١ ةيآلا ريسفت يف 017:١ يوغبلا /ليزنتلا ملاعم )1(
 AYY ENVY یمرادلا نئسو

 .دمحأ دئسمو يذمرتلاو يئاسنلا نع 810/177 ١: يدنهلا يقتملا/لامعلا زنك(؟)
 ١: لامعلا زنكو ١: VAVIAA يمليدلا /رابسخألا سودرسفو :7/81/177 28 يذمرستلا حيحسص ()
 . يدورابلا نع ۳

 . ريبكلا ىف ىناربطلا نع ١: AEVIAO لامعلا زنك (4)

 .171 ٠:۳ مكاحلا ءاورو 171 :يمتيهلا رجح نبا /ةقرحملا قعاوصلا )0(



eee erence tenner nee eee erent eee eens Veyيفاكلا نع عاف  

)0 
 . « ضوحلا

 دق SIS :لاق SB هللا لوسر نع ,مقرأ نب ديز نع < | aba} lal نع ۵

 لهأ ىترتعو هللا باتك BM نم ربكأ امهدحأ نيلقثلا مكيف كرات ىلإ .تبجأف تيعد
1 7 9 

 )¥( 1 7 0 3 ١ . يالوم هللا نإ .ضوحلا ىلع ادري ئتح اقرتفي نل امهنإف اهيف ىنوفلخت فيك اورظناف  یتیب
 . « هاداع نم داعو ؛هآلاو نم لاو مهللا ٠ هالوم ىلعف co ge تنك نم . نمؤم لك ئلو انأو

 ةّنسلا قرط نم يفاكلا ةياور ظفلب ثيدحلا رتاوت

 ةيمامإلا هب ٌلدتسا ثيدح JS كيكشتلا يف هتداعك ةرهز وبأ ذاتسألا لواح
 :لاقف .(قرتعو) ظفلب نيلقثلا ثيدح ةّكص يف كّكشي نأ- نييعتلاو ٌصنلا ىلع

Bpنولوقي ةيمامإلا انناوخإ : Bfةرتاوتم وأ ةرتاونم هبش يه (يترتعو) ةياور  
 قتلا بتكلا نم قثوأ ىتّنس : ظفلب هتركذ ىتلا BA بتك ّنِإ :لوقن ,USL .لعفلاب

١ 0 WW ww on,1  
 « قرتع : bal هتور

 ةداعلا ليحت ةباحصلا نم ددع نع يور «BH ظفلب ثيدحلا 2 : باوجلاو

 ,ةباحصلا نم Yay رشع BW ءال يلع نع يور دقف «بذكلا ىلع مهؤطاوت

 ديعس ly «مقرأ نب ديزو «تباث نب ديزو .يراصنألا هللا دبع نب رباج نعو
 ءريرجو «بزاع نب ءاربلاو ,ديربو he نباو ,ديسأ نب ةفيذحو ,يردخلا

ulyنب كلامو «ةدانج نب يشبحو «يرافغلا رذ  og tlكلام نب سناو  

 «ديج هدانسإو :لاق ءاهدعب امو 177 :5 يمثيهلا نيدلا رون /دئاوزلا عمجمو VAG :۵ دمحأ دنسم )١(

 عماج ؛يناربطلاو دمحأ نع ١: ۸۷۲/۷١ لامعلا زنك 1 ةبيش يبأ نبا فنصم

 ريغصلا عماجلا نع هجرخو نوقثوم هلاجر :هتيشاح يفو ءًاضيأ امهنع ١: VW EY لمشلا

 .دمحأ دئسمو « ريدقلا ضيفو ؛يطويسلل

 يناربطلا نع 40۳/۱۸۷ ١: لامعلا زنكو YP باب 411/141 :7 يعفاشلا ينيوجلا /نيطمسلا دئارف (؟)
 .مكاحلاو

 . نيلقثلا ثيدح نأشب ىفاكلل هدقن ٠٠١ ص ىف ىتأيسو ۱۹۹ :ةرهز وبأ/قداصلا مامإلا(۳)



 ًالجر رشع sila) ةريره يبأو .دعسو «يلجبلاو يملسألا ةديربو BS نب ورمعو

edدعس تنب ةشئاعو ءرمع نباو ؛فوع نب نمترلا كيتو <«  flyةملس  

BS) الع تفقو call هرداصم نم رهظي اک تغلب دقف ةباحصلا ىلإ هقرط Ul 

 :يهو ؛قيرط ةئام نم

 ,قرتفملاو قفثملا ىف بيطخملاو ,ةبيش يبأ نباو «يئاسنلاو ,يذمرتلا هجرخأ - ١

dSيراصنألا هللا دبع نب رباج نع «قيرظ نم مهنم : 

 نباو ,يرابنألا نباو ديم نب دبعو «نيقيرط نم امهالك يناربطلاو .دمحأ - ۲

 .تباث نب ديز نع ؛يمئيهلا نيدلا رونو he يبأ

 ,نيقيرط نم مكاحلاو «يذمرتلاو EAS قرط نم ريبكلا يف يناربطلا - ۳
el,نع «يمثيها نيدلا رونو «يمرادلاو ,دواد وبأو «ملسمو ,ديمح نب دبعو  

 bul نب ديز

 يردن ديس يآ نع يدور دعس نباو

 il“ ديسأ نب ةفيذح

 سابع نبا نع ؛مكاحلاو ,دمحأ 1

 .ديرب نع «سابع نبا نع .دمحأو «ةبيش al نبا-

 .بزاع نب ءاربلا نع dele نباو «دمحأ ۸



eee etree nent etter eterna etree eee aes \£Aيفاكلا نع عاق  

 . ةدانج نب بدنج نع « يعن وبأ - ٠

 .ةدانج نب يشبح نع « عناق نباو «ميراتلا يف يراخبلا-١

 .ثريوحلا نب كلام نع AS يف يناربطلا ١

wel ىلع نع ١ BLةثالثو  Sey pteةباحصلا نم . 

VEيلع نع «يمثيملا نيدلا رونو «ركاسع نباو «مكاحلا  BB 

 .كلام نب سنأ نع , قرتفملاو GH يف بيطخلا 6

 .ًاعم مقرأ نب ديزو 834 نب ورمع نع ,ريبكلا يف يناربطلا 5

 .يملسألا ةديرب نع .ءايضلاو ؛مكاحلاو «نابح نباو ,يئاسنلاو ,دمحأ ١-

Shull vAًاعوفرم رذ نب رمع نع ءبهو نب ديعس نع . 

 .دعسو يلجبلاو ديسأ نباو بزاع نب ءاربلا نعو «دعس

 نع هظفل نم بيرقو ءاعم Bh يلعو ةريره يبا نع ؛يمثيطلا نيدلا رون - ٠

 .رمع نبأ نع رخاو «فوع نب نمحرلا دبع

 : ةيلاتلا رداصملا يف قرطلا هذه رظنأ )١(

 2718/1817 :4 ملسم حيحص VAR و185 0 ۱ و۳۱۷: 044 و٣۲ و۱۷ و114 17 دمحأ دنسم

 ننس AVA و ۲۸۷-۳۸۷٤/۲۸۹ :۱۰ يروفكرابملا /يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت ۳۷۸۸ و
 م



 بتك نم اهيفو ةّينُسلا رداصملا هذه يف (يرتعو) ظفلب ثيدحلا ليجست دعبو
 لک ؛نيعباتلا نم مهفاعضأو ةباحصلا نم هتاورو هقرط ةرثك عم ةدمتعملا حاحصلا

 .يترتعو ,bal حل ّينلا نع ثيدحلا رتاوتب عطقي كلذ

 ىهذلاو مكاحلاو يمرادلاو دواد gly يذمرتلاو يئاسنلاو ملسم قافثا ناك اذإو

 ثيدح ةياور ىلع ةّنسلا لهأ نم ريسفتلاو ثيدحلا ءاملع نم مّدقت نمم مهريغو
 هتحصب عطقلا ثروي هدعب ثيدح ّيأف .ةرهز Gl دنع هتحصب عطقلا ثروي ال

 ا؟ هدنع

 ةمالس يف Chill ريثت ةيساق ةجهل ب Be ينيلكلا ىلع موجهلل ىّدصت نم Gh : معن

 يذلا ظفللاب نيلقثلا ثيدح Buy فرتعي نأ هيلع ربكي lal ىف هدجتو ةدصق

 ةبيش يبأ نبا ٠١١:۹ ٠۵ء eae يمثيهلا نيدلا رون /دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم BY OY يمرادلا <

 هل/ريغصلا مجعملاو :٠١١-4۷۱/١١۷ يناربطلا/ٌريبكلا مجعملا ۷۲١ و 1
 عوبطم يبهذلل هصيخلتو ٠١١:١ مكاحلا /نيحيحصلا ىلع كردتسملا ء١١ و ١: ٠١١ ًاضيأ

 CVV VEEN يطويسلا/ريغصلا عماجلا VAW/AA LY يمليدلا/رابخألا سودرف ؛كردتسملا شماهب

 يف 017:1 يوغبلا/ليزنتلا ملاعم 00/15 :ًاضيأ هل/تيبلا لآ يف ةدراولا ثيداحألا يف ثيملا ءايحإ

 ء١٠٠١ :يمزراوخلا /بقانملا VOT يوانملا /ريدقلا ضيف ؛نارمع لآ ةروس نم ٠١١ :ةيآلا ريسفت

 مل/:/١:10/5 يدنهلا ىقتملا /لامعلا زنك TT باب 47/161 SY یعفاشلا ىنيوجلا /نيطمسلا دئارف
AVY gقرط نم ريثك ىلع صن دقو ۳ و ۷و و و 0 و و  

 يف ةمهملا لوصفلا 0۳ : ىعفاشلا ىجنكلا / ل بلاط ىبأ نب ىلع بقانم ىف بلاطلاةيافك ىف ثيدحلا

 نيدلا بحسم gt i يوذ بقانم يف ئبقعلا رئاخذ ٠۳۹ : يكلاملا غابصلا نبا /ةمئألا لاوحأ ةفرعم
 إل ىلع مامإلا ةمجرت 4۲۹ و ۲۸:١ يفنحلا يزودنقلا /ةّدوملا عيباني ء١٠: يربطلا هللا دبع نب دمحأ

 يعفاشلا يبلحلا نيدلا ناهرب نب ىلع / ةيبلحلا ةريسلا OLO/E0 :؟ ركاسع نبا/قشمد ةنيدم خيرات نم

VEY۱۱۹ :- يجئلبشل راصبالا رون ةيشاحب عوبطم نابصلا/نيبغارلا فاعسإ  . 

 نم ضيغ اذهو :VIVA VY راتسألا فشك ةيشاح يف لالجلا قرطلا هذه مطعم ىلإ راشأ دقو

 دقف- رشع عبارلا نرقلا ىتحو يناثلا نرقلا نم ًءادتبا نورقلا ربع هتاور Uh رثكأ تاف ام امبرلو ضيف

 .ًاملاع نيتسو ةسمخو ةئام اوغلبف مهرهشأ يناليملا ينيسحلا ىلع ديسلا ىصحأ

 ديسلا/( سولاسلا روتكدلا هبتك امل دقن ) BAN بتك يف امك ههقف «هرتاوت  نيلقثلا ثيدح : رظنأ
 .141-51/ : يناليملا ينيسحلا ىلع



 هظفل نيعب هوور دق GLA لهأ دنع نيئّدحم لا ةدمع َّنأ ًايسانتم < ينيلكلا هاور

 .ىتش قرط نم هوقرطو

 ثيدح يف وح ةرهز يبأ موجه نم ملسي مل #4 ينيلكلا ET بيجعلا نمو
cilهتّحصب ميلستلا هضرف دعب_ لاقف : Jol allyالو ,ملعلاو هقفلا ةمامإ ىلع  

 ةمامإو هقفلا ةمامإ نيب مزالت الو ,ةلودلا نوؤش ةرادإو مكحلا ةمامإ ىلع لدي
 !! «هريغو ىنيلكلا رابخأب لالدتسالا يف ناعتسي نأ نم صانم الو ,ةسايسلا
 ; .هتلالد نع ثحبلا يف ءاعّدالا اذه نالطب حضتيسو

 هتلالد

 - هيف تام يذلا هضرم يف اهرخآ ناك یتش نطاوم يف - BEANE لوسرلا ديكأت نإ
 يف اهضعب نع امهلصف مدع ملسم JS ىلع بجوي اعم نيلقتلاب كسلا ةروراض ىلع

rst JSيذمرتلا حيحص حرش يف لاق  aly:ىلإ ةراشإ « مكيف كرات  El 

 الع Lyle راثيإو gee] ةقلاخلا نسحب I يصوي geile هّنأو ..نيمأوتلا ةلزنمب

Opal 

 ,قافتالاب زئاج ريغ وه رخآ نود رمأ يف باتكلاب ملسملا كشت ناك اذإو
 ناك اذإو , كلذك ةرتعلاف pl Js يف ًايداهو LEY زيزعلا باتكلا Li نأ بجاولاو
 عوجرلا نوكي ال ملف ؛قافتالاب ةلالضلا نم وه هللا باتك فلاخي باتك ىلإ عوجرلا
 ؟ ًاضيأ ةلالضلا نم ةرتعلا ريغ ىلإ

 ,ٌلاض وهف» :هبهذم يف اهفلاخ نع SUB .يسولآلا همهف ام وه yall اذهو
 يواهم يف عقوو ,ىوغ دقف اب دحج نمو tile ال دسافو لطاب هبهذمو

 N94 :ةرهز وبأ /قداصلا مام الا(
(Y)740:1١. يروفكرابملا/يذوحألا ةفحت  



 .«ىدرلا

 لطم مكمل ا رصحب ةحيرم تايآ نم مركلا aba يف درو ام لع ةدايز اذه

 ْمُه َكَِنوُأَف لآ لّرنَأ اهب مكحت مّن نَمَو ¥: هلوقك . لامع هلل هلرنأاب

 4 نوُكلَظلآَوُم ss كيرف لن هب oi مل نق < هلوقو cf َنوُؤِفاَكلآ

 "© ( نوا هم ytd لأ اب oe مل aay :هلوقو

 مالك 4 مُكحَت مل نمو ط Ube هلوق أ a SH تايآلا هذه يف ظحالملاو

 َلَرنأ ام 8 : هنأش Yo هلوقو «مومعلل نوكيف ؛طرشلا ضرعم يف (ْنَم) هيف لخدأ

 زن املك ف امت هلا مكح ضب Shon نإ: عما نوكيف مومع ةفيص وه هلا

 نم مأ AM لوزنل ًاببس اوناك نيذلا دوهبلا نم ناكأ El yee نيرفاكلا نم نوكي هللا

 ظفللا مومعب رابتعالاو ,لوزغلا دروب صّصخت مل ةيآلا SY ةعاسلا مايق ىلإ مهريغ

 هللا SOY LAW لهأ الإ نيلبحلا نيذهب كسمتملا سيلو » :اذه همالك دعب لاق يسولألا نأ الإ )١(

 نإ هللا دبع يبأ نع« ؛ملاس نب ماشه نع ينيلكلا ىور دقو . lie ةجرد نع ةعيشلا دنع طقاس

 يفو ۵۲ :ةيرشع ين ىنثالا ةفحتلا رصتخم . (ةيآ فلأ رشع ةعبس FBG دمحم هب ءاج يذلا نآرقلا

 فيكف هلاجرو ينيلكلا بيذاكأ هذه تناكاذاف؛ ؛نيملسملا دنع يراخبلاك مهدنع ينيلكلا ١ هتيشاحس

 .«؟ ئرخألا مهتاياورب

 لإ« يناثلا ءزجلا نم عبارلا بابلا يف معازملا هذه ىلع 5 Ny فيرحتلا ةهبش ةشقانم يتأتس : لرقأ

edd golدعب راصبألا رون يف يجنلبشلا لوقب ههبشأ ام «هرحآ ئلإ . .كسمتملا سيلوا  

 نيضار كتعيشو تنأ هلا ىلع مدقتس Ul يلع اي : لاق HB يليلخ Bf و : BB يلع ثيدح يناربطلا نع هتياور
 . « نيحمقم ًاباضغ كؤادعأ مدقيو » نييضرم

 ضفاورلا ال ؛هلوسرو هللا رمأ امك هوبحأ نيذلا مه مه VEL لهأ مه هتعيشو » : يجنلبشلا لاق

 . ئهتلا ؛«جراوخلا هؤادعأو

 نيلبحلاب كسمتلا دكأ امك «بحلا اذه |!( ةعيشلا ءالؤه ثّدحم ) يراخبلا مجرت دقل : لوقأ

 ءةرتعلا تاياور نع هضارعإب كلذو- ( ئدرلا يواهم يف عقوو ,ئوغ دقف امهب دحج نمو )- نينيتملا
 .ةرتعلا ديسو هلوسرو هللا ءادعأ جراوخلا تاياورب هكسمتو

 ٤٤/0, :ةدئاملا (؟)

 )" :ةدئاملا 0/0 ٠
 ) )4:ةدئاملا ١/٤۷,



wee eee eee eee ene eee eee eee eee es \oYيفاكلا نع عافد  

 LPS ,ملعلاو هقفلا ةمامإ اهتدافإ عم ىتح ثيدحلا ةلالد G18 ئعملا اذه ٌررقت اذإو

 هقفلا هب زاتما ام BY .ةلودلا نوؤش ةرادإو مكحلا ةمامإ ىلإ ةجيتنلاب لوؤت

 لكل هتيحالصو هتنورم SAM هّيبن thay bs هللا باتك نم ٌدمتسملا_ ىمالسالا

 ضررعتو الإ - عمتجما وأ درفلاب ةلص هل  ًايلك وأ ايئزج ًاظحلم عدي مل ذإ ,رصع
 .حوضولاو Ball ىهتنب همكح نايبل

 رهظي امك ًاضيأ ملعبو ةقيقحلا ذهب نيقيلا ملع ملعي ةرهز Uf ذاتسألا َّنأ ىلع
 يف هتورذ غلب دق يمالسإلا هقفلا BT فيك_ديز مامإلاو ,قداصلا مامإلا : هيباتك نم

ath, Bullةرهاطلا ةرتعلا دي ىلع لومشلاو عاستالا يف  BOE 

 باتكلا مهف ْنَم وه هللا لزنأ اب مهنكحيو هتّيعر دوقي يذلا Gl مامإلاو

dtl,ةلالد تناك اذإو .نوؤشلا فلتخ لماكو مات ماظن نم امف ام ملعو  
 ملعألاو هقفألا نوكي ال ملف ملعلاو هقفلا ةمامإ ىلع ةرهز وبأ معزي اك- ثيدحلا

 ةرادإو مكحلا ةمامإل ّيعتملا وه  ءيش لكل نايبت هيف يذلا Ube هللا باتك يف اجب

 !؟ ةلودلا نوؤش

 هيلع زوجي ال نم BY ؟ ةرتعلا ةمصع ىلع ثيدحلا Jo دقو كلذ نوكي ال فيك

 ادري تح هقرافي نلو هب نرتقا نم ىلع زوجي فيك «زیزعلا باتكلا وهو أطخلا
 ؟ ضوحلا

bsىلع ثيدح الد  BIّلد دقو «مهريغ نم لضفأ مهف ,باتكلا لضفك مهلضف  
 !؟ لضفألادوجو عم لاحلا فيكف «لضافلادوجو عم لوضفملاةمامإ حبق ىلع لقعلا

 نم ةيادهو cles اهب كّسمتي مل نم لالض ىلع هموهفمو هقوطنمب ثيدحلا لد اک



 الإ ةاجن الو ةداعس الو ئده YET يفاكلا تاياور ىنعم وه اذهو .ًاعم اهب كش

 .مهدحو مه مهقيرط نم

Elدوجو رارمتساك ,رصع لك يف ةرتعلا نم مامإ دوجو رارمتسا ىلع هتلالد  
 00 1 Mert vJ » و

 , ديهش وهو عمسلا قلا نم لك ىلع GH ال ةرهاظ يهف زيزعلا باتكلا

 ةلزنملا ثيدح : ثلاثلا ليلدلا

 : ةدسلا قرط نم ثيدحلا رتاوت

 دقف  قافتالاب GB ئنلا نع ةتباثلا ةحيحصلا ثيداحألا نم وه ةلزنملا ثيدح

 بقانملاو ريسلاو ميراتلاو ديناسملاو ننسلاو حاحصلا بتك يف ALAN لهأ ءاملع هاور

 .هلقن ىلع عيمجلا قفثا ام دعب هرتاوت تابثإ ىلإ ةجاحب انسلو اهريغو

 ضعب لاق «كوبت ةوزغ يف إل We فّلخ نيح BAY ئنلا نأ اوركذ دقف
 SUB ينلل هركذف Lele كلذ غلبف ,هتبحص هرك هنأ الإ هجرخي نأ هعنم ام : سانلا

 .« يدعب بن ال هنأ الإ ئسوم نم نوراه ةلزنمب ىثم تلأ و :هل

 ءاسنلا يف ينفّلخت هللا لوسراي : هفلخ نيح (Se cool لاق يل le َّنِإ ليقو
 ّيبن ال هنأ ريغ ئسوم نم نوراه ةلزنمب ىّنم نوكت نأ ئضرت امأ » :هل لاقف ؟ نايبصلاو

)( 
 . «٭ ىدعب

 )١( :ينيوزقلا يمظاكلا دمحم ريمأ ديسلا/مهماكحأو مهدئاقع يف ةعيشلا رظنأ 7١-1١,

 :ةيلاتلا رداصملا ىف هتاورو ثيدحلا قرط رظنأ (؟)

 دنسم ۱۷۵و 6 يوونلا حرشب ملسم حيحص ۸ ۷۱ :۷ يراخبلا حيحص

 دمحأ  YY :!" ,(1/7/:1و۷۰ : ىفاكسالا رفعج وبأ/ةنزاوملاو رايعملا  YV4هركذ يئاسنلا/صئاصخلا
ATMO : ثيداحألا عجار :ًاقيرط رشع ةعست نم 

 دعس نہ۷ تاقبطلا 1۳۸:۵ يذمرتلل حيحصلا عماجلا  ۲۳٣۳تيبثت ء٥۱۹۵ و٤۱۹ :۷میعن وبأ/ءايلوألا ةيلح

 :ًاضيأ هل/ةمامالا 0۸/٠ رجح نبا/ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ٩۰۵ :۲ لامعلا رنک ۱۱: ۳۲۸۸۱/00۹
a 



a 

 الإ بهذأ نأ ىل ىغبنيال dily :ةدايزب سابع نبا نع رداصملا ضعب يف درو امك

Mg gid تنأو 

 هثلالد

 معزو «نييعتلاو Gall ىلع ثيدحلا ةلالد هجو نايب يف ةعيشلا ءالع رثكأ دقل
 نبا فرطتو " فالختسالا ىلع ةلالد هيف سيلو ا Ea ةليضف هيف Sf مهريغ

 . ةليضفلا هذه ىتح يفن ىلإ بهذف مزح

 : باوجلاو

 حرش ٍتَر IB » :كلأس ىسوم يخأ نإ lly :هلوق كأي ينل نع تبن دف

 لَعِجآَو * يلق لوق pias * ينال ني Saab JL Tp etl يل aja يِرْدَص يل

 . چ يرش أ AB Bij * يرزأ هب sible يِحَأ َنوُراَم * يِلْهَأ نت اربِزَو يآ

 الف ًانطْلُس OS ُلَعْجَنَو َكيِخَأب .Dies dss » :ًاقطان ًانآرق هيلع تلزنأف

 رسيو ؛يردص يل حرشاف ّمهّللا .كّيفصو كّيبن دمحم انأو . ”' 4 WELT َنوُنِصَي

 ةمجرت ١: ٠٤٤/۲۸١ يلصوملا ىلعي يبأ دئسم ء١١٠١ و109 ٤: مزح نبا /لحنلاو ءاوهألاو للملا ©
 /نابح نبا حبحص بيت رتب ناسحالا 160/114 ١: ركاسع نبا/قشمد ةئيدم خيرات نم يل يلع مامإلا
 - ٤۱/۳۷ ۲۷ :ًاقيرط رشع ةتس نم هركذ يلزاغملا نبا/بقانملا CUM و 1۸۸۷/٤١ و 4١ :4 نابلب نبا

OTضايرلا  VV 1١6 salئبقعلا رئاخذ  AVS Wsةيافك ء١ : غابصلا نبا /ةمهملا لوصفلا  
 قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا ۲۲٠١٠/0٤١ : ىمثيهلا نيدلا رون /نآمضلا دراوم ۲۸١ : ىجنكلا /بلاطلا
 "٠ ريدغلا باتك ىف ةلصفم ثيدحلا قرط رظناو ١: ۳۶٤/۲۸۵ یقابلادبع داؤف دمحم /ناخيشلا هيلع

Leg ۰۰ ۰ .اهدعب  
 زنك ؛كردتسملا ليذب عوبطم_ يبهذلل هصيخلتو ء١١ :!" مكاحلا /كردتسملا ١: ٠١ دمحأ دنسم )1(

 ,8981/5:7:11 لامعلا
 . ضايع يضاقلل مالك نم ۱۷٤:۱۵ يوونلا حرشب ملسم حمححص (؟)
 NAS VOL مزح نبا/لحنلاو ءاوهألاو للملا (*)

YY ۲۵/۲۰ (4)؛هط 
  (0)صصقلا :٠۳۵/۲۸



 . « يرهظ هب ددشا ًاّيلع ىلهأ نم ًاريزو يل لعجاو يرمأ ىل

ee Oe Boel Baal 

 لاق ؟ أرقأ امو : :لاق ءأرقا ! دمحم اي :لاقف ,ىلاعت هللا : <  tallهَلوُسَرَو هلآ ملو

 َنيِذَّلآ اوُنمآ َنيِذَلآَو  awlَنوُنْؤُيَو ةالَّصلآ  ISHَنوُمِكاَر ْمُهَو 4 6

 هللا نم صيصنتلا بلط ريغ هنم مهفي نأ نكمي ال ا ئونلا نم ءاعدلا اذهو

 نم ةحيردصلا ظافلألا نم هيفو كلذ نوكي ال فيكو . BH fol فلخي نم يف ىلاعت
 !؟(كرشأو ؛لعجاو «للحاو ءرّسيو «حرشاف) :ليبق

 Gall ىلع اهب لالدتسالا مّدقت يتلا ةيآلا لوزنو ءاعدلا اذه نروق ام اذإو

 يف هفلخ BAG هنأ ىلع هب لدتسا نم تفاهت حضي ةلزنملا ثيدح عم - نييعتلاو

 .هريغو موتكم Bl نبا عم هلبق لعف اك وأ ,هلهأ

 :هموق يف اهلجأل هفلخأو هل هاخأ ىسوم اهب فلك يتلا ةمهملا GI ىلع
 , 1 )0 هك وي tae يصر ريكو رس ع هيوم
 vail نع ةدّوحم نكت مل"( يِمْوَق يِف MPT َنوُراَه ae ئَسوُم لاق ل

«bYىلاعت هلوقب ةدّيؤم ةّمهم لب : : ist ahs Ue ayُلَمْجَنَو  oS 

 نم رمأب يه BB نوراه اهب ماق يتلا ةّمهملا BF مهفي اذه نمو 4... ًاناطلس

 BL ىسوم ناسل ىلع تناك gly « هلا

 ةلزنمب ge تنأ» :لاقف SBE ءايبنألا ZL ناسل ىلع ثدحلا رّوكت انيحو

 ليوأتل Ye عدي ال ام ,هناحبس هنم رمأب فلكملاو .ىلاعت هللا نم رايتخاب فّلكملا

 .ريخألا ثدحلا

 عجارف « لصفلا اذه نم ٠١7 ؛ ص يف ثيدحلا مّدقت دقو 00/0 :ةدئاملا )١(

 AETV :فارعألا (؟)

 . :۳١٥/۲۸ صصقلا )¥(



eee eee eee eee een eee ۱۵ىفاكلا نغ عاقل. ٦ 

 هللا ثعب نيح ينوربخأ» :لاقف «نيملكتملا نم ةعامج مكحلا نب ماشه لأس

 نوكي نأ FIG: JEU ةمعنب ءاولاق ؟ ةصقان ةمعنب وأ ةّمات ةمعنب ate ًادمح

 Baty نوكي لب :اولاق ؟ ةفالخ الب ةوبن نوكي وأ «ةفالخو ةوبن دحاو تيب لهأ يف

 متبراض مشاه ينب يف تراص اذإف ءاهريغ يف اهومتلعج اذالف :لاق ,ةفالخو
4 

 . "”«اومحفأف !؟ فويسلاب مههوجو

 ON A دمحم el لضفأ وه ا نينمؤملا ريمأ أ نّيبتي ثيدحلل ةرظنبو

 ءانثتسالا هجّرخ ام الإ .ئسوم نم نوراه لزانم عيمج Bb هل نأ ىضتقي » هرهاظ

 BB ئسوم TAL رئاس ىلع نوراه ةّيلضفأ لزانملا كلت نيب نمو "” «ةوبنلا نم

 رادلا ثيدح : عبارلا ليلدلا

 نم Bh نينمؤملا ريمأ ةلزام حوضوبو فشك ذإ ةغلابلا هتيّمهَأ ثيدحلا اذه
 هرمع ناعير يف لزي UL وهو «ةيمالسإلا ةوعدلا ةيادب ذنم Me هللا لوسر
 :هلوقب TOME هلوسر be هللا رمأ نيح هلأ al لهأ بتك تّصن دقف .فيرشلا

 ٍلئموي مهو بلاط يبأ ate راد ىلإ Zell مهاعد ”' 4 َنيَرَْألآ Li juts ْرَِنَأَو »
 وبأو «سابعلاو «بلاطوبأ : همامعأ مهيفو ,هنوصقني وأ ًالجر نوديزي ًالجر نوعبرأ

 ظفل يفو- هرخآلاو ايندلا ريخب مكتئج دق ىلإ بلطملا دبع ىنب اي» :مه لاقو ءبه
 ؛هب مكتنج Uae لضفأب هموق ءاج برعلا يف ناش ملعأ ام هلاو ىّنِإ بلطملا دبع ينب اي- رخآ

 ىلع ينرزاؤي مكاف ؛هيلإ مكوعدأ نأ هلل ينرمأ دقو .ةرخآآلاو ايندلا ريخب مكتج دق ين
 ماقف .ًاعيمج موقلا مجحأف « مكيف ىتفيلخو ىّبصوو ىخأ نوكي نأ ىلع اذه ىرمأ

Ateمهتدحأ ناكو  Ueًاقاس مهشمحأو .ًانطب مهمظعأو .انيع مهصمرأو . 

 )١( بوشارهش نبا/بقانملا 7711:1١,
 EOYs ئضترملا /ةريخذلا (۲)

 ,؟5/55١ :ءارعشلا (؟)



 Pillay :لاقو هتبقرب BBM cel ذخأف .هيلع كريزو نوكأ هللا يبن اي انأ :لاقف

ssبلاط يبا نولوقي مهو نوكحضي موقلا ماقف . اوعيطأو اوممساف مكيف يتفيلخو : 

 17+ كنبال عيطتو عمست نأ كرمأ دق

 : هفيرحتو رادلا ثيدح ليوأت
 ىلع ةلالدلا gre ثيدح ّلكل مهليوأت ئروشلا أدبم باحصأ نع مّدقت دقل

Gailدق ثيدحلا اذه ناك او .نييعتلاو  gharناك اذل ةفالخلاو ةّيصولا ةحارص  

 ةرات فيرحتلاو فذحلا ىلإو «ةرات ليوأتلا ىلإ poses all ًادج يعيبطلا نم

 .ئرخأ

Elاوعّدا دقف ليوأتلا ثيح نم  GLيف نوكت نأ ةفالخلاو ةّيصولا نم دارملا  

Jalىور دقو ريك نبا لاق « ةماعلا ةفالخلا ىلع كلذ يف ليلد الو ةّصاخ هتيب  

 تم اذإ : ينعي » : « ىلهأ ىف ىتفيلخ نوكيو ينيد ىنع ىضقي مکا » : bah ثيدحلا

ag alts,نم قثوتساف ,هولتتقي ن نأ برعلا يكرشم ىلإ ةلاسرلا غالبإب ماق اذإ يشخ  

 ."”«هنع يضقيو «هلهأ حلصي ا هدعب موقي

 نع ئور ذإ ليواتلا اذه ضراعي يراخبلا حيحص ىف ام نإ : باوجلاو

 نم شيرق نوطب هتوص ىلعأب ئدانو AN لوزن دنع افصلا دعص 5[ eh ئنلا

 هل/ ( 3 ىلع مامإلادنسم ) راثآلا بيذهت OLNEY gg lll gay ممألا خيرات ١١١:١ دمحأ دنسم )١(
 كردتسملا صيخلتو ٠١١:۳ مكاحلا كردتسم CWE ريثألا نبا /خيراتلا يف لماكلا 1717/17 :ًاضيأ

 ءادفلا وبأ /ةّيوبنلا ةريسلا 778:1 يوغبلا /ليزنتلا ملاعم MITT كردتسملا ليذب عوبطم-_ يبهذلل

 ررد مظن ۾ يلهأ يف يتفيلخ نوكيو ينيد ينع يضقي مكا ۾ : ظفلب ١: 41١ ريثك نب ليعامسإ
 دمحأ دسم شماهب عوبطم- لامعلا زنك بحتنم «٠ ييلوو يبحاصو يخأ ally ظفلب :AY نيطمسلا

EY EY 10تاعجارملا يف ىرحألا هرداصم رظناو . ٠١١:۹ يمئيهلا نيدلا رون /دئاوزلا عمجم  
 :E1 يوسوملا نيدلا فرشل

 LVN ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ/ةّيوبنلا ةريسلا (؟)



eee eee ener eee eee ene een eterna 10۸عاف Wيقاکلا ئه  

 نأ BABE مظعألا ّيبنلا AK نم لهو ! هرخآ لإ ..فانم ينبو رهف ينبو يدع ينب

 :هتوص ىلعأب حيصيو لبج ىلع فقيو Lie كلذ ئشخي ناك ول هسفنب فزاجي
 LT ىلع !؟ مهاشخي نيذلا نيكرشملا عيمج ئأرمو عمسم يف نوكيل [sf اوله
 .ليلق دعب اهنيبنس اك ةحداق ةلع نم هيف امل يراخبلا هاور ام eres نمؤن ال

 ىلع ینرزاۋي مكيأف » :يربطلا هاور ام ىلع هتقيلعت يف ركاش دمحم ogee لاقو

 لزعم رابخألا هذه يف يصولا ظفلو» :لاق « مكيف يتفيلخو Seay sl نوكي نأ

 لوسر دعب نينمؤملا ىلع هتياصو gat يصولا وه ًاّيلع Sl نم ةعيشلا هلوقت اع

 رفعج يبأ مالك قايسو نيملسملا دنع ةفورعملا ةّيصولا يف ماعلا ىنعملاب وه لب ب هلل
dleهذه هقف يف كلذ ىلع  LEYةعيشلا هلوقت ام ىنعم ىلإ هانعم نم هجرخأ نمف  

 | . «ةيرفلا مظعأ دقف

 : لوقأ

 ىلع ةيصولا تتبثأ ذإ ,هلوسرو هللا ىلع ةيرفلا مظعأو بتاكلا اذه أت دقل
gluئطصملا  PAناسل الع تتبنأ امك ةعيشلا هلوقت يذلا ىنعملاب  TAN 

 تارشعب AN لهأ بتك يف رّرقم وه اى نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفئاطو , 8 ةادهلا

 دق ئوعدلا هذه Sl ىلع «ليلق دعب هيلإ ريشنس ام رادلا ثيدح ريغ ثيداحألا

 لاق نم BY ؛ةدودرم EL :هباوج ناكف «يرشبلا ريلس موحرملا ذاتسألا اهقلطأ
We Sbيف هللا لوسر ةفيلخ  cary Jalهتفالخ فن نمو .ةماعلا هتفالخب ًالئاق  

 ,لوبقملا ليوأتلا نع زجع نم Y لصفلاب لئاق الو ,ةصاخلا هتفالخ نن ةماعلا

 .نيملسملا عامجإل ةفلاخم ةفسلف يهف يلاتلابو

 ىلع اهنم لد ام فذحو هظافلأب بعالتلاو ثيدحلا فيرحت ثيح نم اّمأو

 .1717//ثيدحلا ليذ Ws CAB ىلع مامإلا دنسم ) راثآلا بيذهت )١(

 YE :ةعجارملا_ ١١١ :تاعجارملا (؟)



 :هنم ةرصتخم ةذبن كيلإو lie ثحابلا شهدي Ce وهف نييعتلاو ّصنلا

 ثيدحب ًامات اه ةقالع ال ةقيرطب راذنإلا ةصق ئور .هحيحص يف يراخبلا ١
 لوزن دنع دعص SB fell bl وه يراخبلا ةياور يف ام برغأ ey «رادلا

 - ةريره بأ نعو_ يدع ينب اي رهف ينب اي :يداني لعجو ءافصلا لبج ىلع _ةيآلا
 سم دعب تدلو 6 ةمطاف نأ عم |!" دمحم تنب ةمطاف اي ...فانم دبع ينب اي

 يف قافتالاب تلزن دق راذنإلا ATG ءتاياورلا Rel يف امك Ball نم تاونس

 .ةفرشملا ةثعبلا نم تاونس ثالث دعب ديدحتلابو ءةمزكملا ةكمب LM رمأ ةيادب

 ضرف عمو !؟ اهراذنإ حصي فيكف ,دعب دلوت مل هلت ءارهزلا ةمطاف أ ينعي اذهو

 !! ماطفلا غلبت ا يهو هلع اهرذنأ دق Bee هلأ ينعي اذهف ,كلذ لبق لت اهتدالو

 أ

 الإ ؛هرداصم يف هيلإ انرشأ اى ًالماك رادلا ثب bo دروأ «هخيراث يف يربطلا ¥

allرمألا اذه ىلع ينرزاؤي مكّيأف» :هيف ءاج ذإ هريسفت يف هظافلأ مهأ هنم فذح  

 يأ تلقو .ًاعيمج اهنع موقلا مجحأف ! ! ؟ اذكو اذكو يخأ نوكي نأ ىلع

 اي انأ :ًاقاس مهشمحأو ًانطب مهمظعأو ًانيع مهصمرأو Ue مهثدحأل Gly هل يلع

 هل اوعمساف اذكو اذكو يخأ اذه :لاق مث يتبقرب ذخأف cade كريزو نوكأ هللا ين

 كنبال عمست نأ كرمأ دق :بلاط GY نولوقيو نوكحضي موقلا ماق م ءاوعيطأو
 ." «عيطتو

 ثيدح نع يراخبلا ضارعإ نأ ئلع ؛ءارعشلا ةروس. ريسفتلا باتك نم ١1١ :3 يراخبلا حيحص )١(
 ملسمو يراخبلا دنع ةاورلا تبثأ نع ٠١ هدنسم يف دمحأ هاور دقف «هدنس يف فعضلال وه رادلا

 ننع «يدسألا هللا دبع نسب دابع نع ؛لاهنملانع « شمعألا نع th po نع pale نب دوسأ : مهو

 وه دنسلا اذه ةلسلس نم دحاو لك نأ YY ةعجارملا_ WE :تاعجارملا بحاص تبثأ دقلو اط يلع

 :هباتك يف مهجردأ هلأ ينارسيقلا نع ركذو حاحصلا لاجر نم مهّلكو ملسمو يراخبلا دنع ةجح

 . نيحيحصلا لاجر نيب عمجلا
 ,اله ١9: نآرقلا يآ ليوأت يف نايبلا عماج (؟)



 يفاكلا نع عافد nenn ا

 لإ ًاضيأ هرداصم يف هيلإ ball امك , هخيرات يف ًالماك ثيدحلا دروأ ريثك نبا *

 يف ريثألا نبا لعف هلثمو "" نيعضوملا يف (اذكو اذكو) ةرابع رّوك هريسفت يف هلأ

 . "' ةياهنلاو ةيادبلا

 نم ريثكل هفذح دعب هانعم هدقفأو امام ثيدحلا هوش .هريسفت ىف ىطويسلا ٤

 ءاج برعلا نم ًادحأ ملعأ ام ,ail نإ ! بلطملا دبع ينب اي» : هيف ءاج ذإ , هظافلأ

 نأ هللا ينرمأ دقو ,ةرخآلاو ايندلا ريخب مكتئج دق Gl هب مكتئج ام لضفأب هموق

 ماقف ءانأ نإ hs مهثدحأ انأو تلقف ؟ يرمأ ىلع ينرزاؤي مكّيأف .هيلإ مكوعدأ

 . «نوکحضی موقلا

 ,هريسفت بلغأ يف رادلا ثيدح رداصم دمتعا دق هلأ يطويسلا رمأىف بيرغلاو

 مو ءاهنع ًائيش لقني مل هّنأكو ,ثيدحلا اذه ىف ULE اهنع ضرعأ هّنكلو

 !!اهفرعي

 اوملسأف ؛ةرخآلاو ايندلاب مكتئج .دحأ هب ىج مل اب مكتئج دق» : ىسولآلا 0

 ءيش ّلك ئمنأ [A تاياورلاو رابخألا نم كلذ ريغ ىلإ ءاودتهت اوعيطأو :اوملست

 رمأ يف هنوعدي ايف ةعيشلا هب كشمتي ام تاياورلا نمو :[ لافف «تاملك ثالث يف

 .“ «عوضوم وأ .فيعض وأ ؛لّوؤم وهو ,ةفالخلا

 هتعبط ىف دمحم the :هباتك ىف SUS ثيدحلا ركذ ,لكيه نینسح دمحم 15

 , "© هباتكل ةيناثلا ةعبطلا نم هتمرب ثيدحلا فذحي نأ KEL نم ئأر مث .ىلوألا

VALE ميظعلا نآرقلا ريسفت )١( 

 | ةياذبلا (؟) Tally ١ يناثلا دلجملا نم .

YAS روثنملا ردلا )۳( 

O24 يناعملا حور )٤( 

NMG ةيفلسلاو: EO لهأ عم ثوحب : هباتك يف يناحورلا ديسلا كلذل راشأ )9( 1 



 : رادلا ثيدح يف ةيصولا تادّيؤم

 نكي م هلال ؛ًائيش ةيصولا راكنإ يف ىنغي ال هفيرحت وأ رادلا ثيدح ليوأت نإ

 نيدلا مجن خيشلا لاق «نينمؤملا ريمأل ةفالخلاو ةّيصولا تبثأ يذلا ديحولا ثيدحلا

 ضعب هل عمجأ نأ نينمؤملا يناوخإ ضعب يم بلط دقو» :يركسعلا دمحم نب رفعج

 HLA لهأ نم انناوخإ ele بتك يف ةروكذملا ثيداحألا نم هيلع ترثع ام

 نب he نينمؤملا ريمأ GF ىلع صنت ىتلاو ةيلبنحلاو «ةيكلاملاو ,ةيعفاشلاو , ةيفنحلا

 تبجأف atl مامإو هتفيلخو BBG مركألا لوسرلا ّيصو ا بلاط يبأ
(\) 

 . «هبلط

 ةرابعلا جرصب صنت اهلك اثيدح نينامثو نينثاو ةئام يركسعلا خيشلا ركذ دقو
 Le ةعبرألا بهاذملا رداصم نم ًاردصم نيعستو ةتس نم اهجرختسا .ةّيصولا ىلع

 اهعجاري نأ ءاش نمو «ريسفتلاو خيراتلاو ديناسملاو ناسلاو حاحصلا بتك اهيف
 ىلع تّضن يتلا رداصملا كلت تناك ولو ,ةعيشلا هلوقت ام ىلع WE نم مكحيلف
 .مالسلا Gall ثيدحلا ىلعف ءاهيلإ عضولا دي دادتمال ةقوثوم ريغ ةّيصولا عوضوم

 تاياور .Boe Sh يعفاشلا دوصقملا دبع حاتفلا دبع ذاتسألا دجن اذهو

 PAN لهأ بتك يف ةرثكلاب اهفصيو ,ةّيصولا

 ةريخ نم مهيف يصولا ظفلب ةياصولا اوركذ نيذلاو كلذ نوكي ال فيكو
 : مهو كيلي fall باحصأ

 BL بلاط يبأ نب De مامإلا- ١

 .يدمحملا نالس ¥

 .۷:ةيصولاو ىلع )١(

 VEY :ةفالخلاو ةفيقسلا (؟)



 يفاكلا نع عاف ۱1۲

 .يراصنألا بويأ وبأ ۴

 .يردخملا ذيعس وبأ -

gail 4كلام نب . 

 .يرجاهملا يملسألا بيصحلا نب ةديرب 1

 . يشيرقلا صاعلا نب ورمع ١

 .يرافغلا رذوبأ - ۸

 .ربكألا لوسرلا طبس نسحلا مامإلا 4

 .ديهشلا طبسلا نيسحلا مامإلا ٠١

V4يراصنألا تباث نب ناّسح . 

VYبلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلا- . 

 .يراصنألا نالجع نب نامعنلا - ١١

 .بلطملا دبع نب ثرحلا نايفس Gl نب هللا دبع - ٤

Voيراصنألا ناهيتلا نب مثيهلا وبأ . 

 .يدنكلا يدع نب رجح 5

 ."”نيتداهشلا وذ تباث نب ةميزخ ١

eyنب ةيواعم فارتعا ةّيصولا عوضوم يف ام برغأ  Glكلذ ءاهب نايفس  
 يبأ نب يلع ٌفاصم يف هسفن دجيل نمزلا نم ةءافغإ دعب ظقينسا يذلا ثيبخلا

 يربطلا هرك ,تابتاكم نم ركب al نب دمحم نيبو هنيب راد اف كلذو !!بلاط

 ل نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ بتك ركب يبأ نب دمحم ّنِإ» :لاقف هخيرات يف اهليجست
 هعامس fare ال اّم هيف امل اهركذ تهرك اههنيب تابتاكم [ ت ] S55 يلو

 ةّلعلاب ًاعرذتم ( لماكلا) هتعوسوم يف ريثألا نبا تابتاكملا كلت as امك OP «ةماعلا

 .؟١:00 يركسعلا ىضت رم ديسلا/نيتسردملا ملاعم رظنأ()
 .ايروا عبط ۳۲٤۸:۱ يربطلا خيرات نع ALB ۲۲۰:۱ نيتسردملا ملاعم (؟)



1۳ a Redeem ewan ence een nae nn ennanas er رف رمي 000 ةيديهمت ثوحب 

 راشأ امك ."”«ةماعلا هعامس لمتحي ال te هيف امل اهركذ تهرك» :لاقف اهسفن

 Lad اف ام ركذي ملو تابتاكملا كلت ىلإ يدوعسملا

 درونسو «هريغ همتک ام حضي محازم نب رصنل oho ةعقو ىلإ عوجرلاب نكلو
 :محازم نب رصن لاق ,ةيصولانع ثيدحلا ةقاخ نوكيل هلوط عم هنيعب هظفل

 ray glee ىلإ ركب al نب دمحم بتكو»

 وه نم هللا ةعاط Jal ىلع مالس .رخص نبا يواغلا ىلإ ركب Gl نب دمحم نم .
 ًاقلخ قلخ هتردقو هناطلسو هتمظعو هلالجب IU دعب اّمأ .هللا ةيالو لهأل ملسم

 ,ًاديبع مهقلخ ,ALS ,مهقلخ لإ هب ةجاح الو هتؤق يف فعض الو تنع الب
 قطصاف «هملع ىلع مهراتخا م ءًاديشرو ًاّبوغو ءًاديعسو tt مهنم لعجو
 «هرمأ ىلع هنمتئاو ,هيحول هراتخاو «هتلاسرب هّصتخاف اغا ًادمحم مهنم بختناو

 ليبس ىلإ اعدف . عئارشلا ىلع ًاليلدو «بتكلا نم هيدي نيب امل ًاقّدصم ًالوسر هئعبو
 «قفاوو قّدصو «بانأو باجأ نم لّوأ ناكف ,ةنسحلا ةظعوملاو ةنكحلاب هّبر

 ,موتكملا بيغلاب هقّدصف BE بلاط يبأ نب يلع هّمع نباو هوخأ مّلسو ملسأو

 براحف dys لك نم هسفنب هاساوو ,لوه JS هاقوف or IS ىلع هرثآو

 ,عورلا تاماقمو لزألا تاعاس يف هسفنل ًالذتبم حربي ملف ache ملاسو «هبرح

 هيماست كتيأر دقو «هلعف يف هل براقم الو هداهج يف هل ريظن ال ًاقباس زّدِب تح
 قدصأو ءًامالسإ سانلا Ugh ريخ JS يف قباسلا stall وه وهو !! تنأ تنأو

 .ةع نبا سانلا ريخو days سانلا لضفأو ad سانلا بيطأو .ةّين سانلا

 .ايروا عبط ۱۰۸:۳ ريثألا نبا خيرات نع هلقن- ١: 77١ نيتسردملا ملاعم )١(
 ٠ .ه11/86 ةنسل توريب عبط :١١ بهذلا جورم نع هلقن- 77١:١ نيتسردملا ملاعم (؟)



eee eee eee eee ee ease ea tana eeeenteeeneneanaenseeas يقاکلا نع عاف ٤ 

 ىلع نادهجتو هللا نيدل لئاوغلا نايغبت كوبأو تنأ لزت م ,نيعللا نبا نيعللا تنأو

 . لئابقلا هيف نافلاختو ,لاملا هيف نالذبتو عومجلا كلذ ىلع ناعمجتو هللا رون ءافطإ

 ًاجليو يوأي نم كلذب كيلع دهاشلاو ails كلذ fey yl تام كلذ لع

 يلعل دهاشلاو 28 هللا لوسرل قاقشلاو قافنلا سوؤرو بازحألا ةّيقب نم كيلإ
ueهللا ىنثأف نآرقلا يف مهلضفب اوركُذ نيذلا هراصنأ  ميدقلا هقبسو نيبملا هلضف  

mileنودلاجي هلوح بئاتكو بئاصع هعم مهف «راصنألاو نيرجاهملا نم  

 .هفالخ يف ءاقشلاو هعابتا يف لضفلا نوري هنود مهءامد نوقيرهيو مهفايسأب

 ,هّيصوو BES al لوسر ثراو وهو :le كسفن لدعت  ليولا كلاي- فيكف

 يف هكرشيو cata هرب «ًادهع هب مهرخآو Le هل سانلا لّوُأو cody وبأو

 صاعلا نبا كل ددملو ,كلطابب تعطتسا ام عتمتف !؟ هّودع نباو هّودع تنأو ؛ هرمأ

 نوكت نمل نيبتسي فوسو ؛ئهو دق كديكو «ىضقنا دق كلجأ BIS ,كتياوغ يف

 نم تسيأو هديك تنمأ دق يذلا كّبر دياكت a [LEY] ملعاو ءايلعلا ةبقاعلا

 ؛ءاَنَعلا كنع هلوسر لهأو هللابو ءرورغ يف هنم تنأو ole Al كل وهو «هحور

 .ىدملا عبثا نم ىلع مالسلاو

 :ةيواعم هيلإ بتكف

 ىلع مالس «ركب يبأ نب دمحم هيبأ ىلع يرازلا ىلإ نايفس Gl نب ةيواعم نم
Jalهللا ةعاط . Elهناطلسو هتردق يف هلهأ هللا ام هيف ركذت ,كباتك يناتأ دقف دعب , 

 . فينعت هيف كيبألو .فيعضت هيف كيأرل ,هتعضوو sail مالك عم . هټبن هب ؤصأ امو

 .هيلع هللا لص هللا ین نم هتبارقو .هقباوس ميدقو ,بلاط al نبا Ge تركذ

 كريغ لضفب لع كجاجتحاو .لوهو فوخ ّلك يف هاّإ هتاساومو ,هل هترصنو



 يف انعم كوبأو US دقو .كريغل هلعجو كنع لضفلا فرص Ul دمحاف «كلضفب ال

 ارم هلضفو ءانل ًامزال بلاط يبأ نبا be ئرن هيلع هللا fo Les نم ةايح

 جلفأو ,هتوعد رهظأو «هدعو ام هل متأو «هدنع ام هك ated هللا راتخا الف ءانيلع

 Wis كلذ ىلع «هفلاخو oI نم SGT هقورافو كوبأ ناكف call هللا هضبق « هتجح
 .اقسّناو

ol 25 4مهنع أطباف مهسفنأ ىلإ | Kyءاهبلع  GBميظعلا هب ادارأو «موممل ا هب  » 

 اضبق gm ءامهّرس ىلع هناعلطي الو ءامهرمأ يف هناكرشي ال «امه مّلسو عيابف

 .امهرمأ ئضقناو

 هتبعف cl py ريسيو ءامهيدهب يدتهم ءنافع نب ناڻع Lgl امهدعب ماق مث

 . يصاعملا لهأ نم يصاقألا هيف عمط Ub ,كبحاصو تنأ

 لأ كوبأف ًاباوص هيف نحن ام نكي نإف «هداشو هكلم Lary .هداهم دّهم كوبأ
 الولو ءانيدتقا هلعفبو ءانذخأ هيدهبو .هؤاكرش نحنو «هسسُأ كوبأف 198 db نإو
 كلذ لعف كابأ انيأر اًنكلو ,ad all بلاط يبأ نبا انفلاخ ام كوبأ هيلإ انقبس ام

 نم ىلع مالسلاو ,ْغَد وأ كل ادب ام كابأ ْبِعَف « هلاعفب انيدتقاو calles انيذتحاف

 . ئهتنا «'«باتو هتياوغ نع عجرو «بانأ

 Bh GAS مالسإلا ةقث ىلع باثكلا هارتفا ام ضحد تبثي ريثك نم رزن اذهو

 عّيشتلا اهفرعب مل ةّيصولاو Gail نأ نيعّدم ,نيئصولا ديس ها te Sf هتياورل
 تاياور نم GIS باتك يف درو ام أو ,يسرافلا شدلا نم رثأب اتناك لب ءيبرعلا

 باتكلا واخلي ينيلكلا مامإلا اهطويخ كاح دق ةروطسأ الإ وه ام ةّيصولاو صنلا
 wipes ىلإ  مهمعز بسح د قيلكلا كلذ لمح te {I yu ةرهطملا ,As زيرعلا

 .اهدعبامو ۱۱۸: يت رشنملا محازم نب رصن/نيفص ةعقو )١(



vvيفاكلا نع عاق  

e 30(  
 . !!امهيف كلذ نأ تابثإل Gull رييغتو باتكلا

UIلهأ رداصم نم لوقنم ةيديهقلا ثوحبلا هذه يف مّدقت ام  ALIعم ,مهسفنأ  

 سرفلا مّيشت لبق ةّيصولاو Gail نايفس يبأ نب ةيواعم عّيشتلل دودللا ٌودعلا ةفرعم

 مالسإلا ةقث هاور ام لباقم يف ناك ةفيقسلا ثدح GI تبثي كلذ لك .نورق ةرشعب

 .هوركنأو

 com اهب so ماسج ’de ثادحأل مؤش ريذن ناك يذلا ثدحلا كلذ

 . دعب امف ¢ نوملسملاو

 عّيشتلا ؛ :A01 يملح دمحم ئفطصم . د/ةعيشلاو EAN لهأ نيب ةفالخلا ماظن : يف معازملا هذه رظنأ )١(

 .ple د/ًابهذمو ًادقتعم ةعيشلا ١08 :يرادنبلا دمحم . د/يسرافلا موهفملاو ةمئألا موهفم نيب

 HAN fad ةمظنم سيئر- ىسنوتلا راتسلا دبع دمحم / ةعيشلا دئاقع نالطب IY : ةميعط نمحرلا دبع
 , ۲۸-۲۹ :ناتسكابب

  getsىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا اذه نم عبارلا بابلا يف معازملا هذه فيز .



 : لوألا لصفلا
 اهميجحت ةلواحمو إل ىدهملاب داقتعالا ةركف ليلحت

 : ىناثلا لصفلا
 HAN لهأ دنع 346 ٌّيدهملا ثيداحأ ٌدر يف نودّلقملا هب ٌجتحآ ام

 : ثلاثلا لصفلا
 LN لهأ نم اهرتاوت وأ إل ّيدهملا ثيداحأ ,Maca لاق نم

 : عبارلا لصفلا

 gsi باتك يف BL يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم
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 و

 | : ليهم
 نب دمحم خيشلا مالسإلا ةقثل GIS باتك يف 4 يدها تاياور تضّعت

 يفاكلا ةاور poly «نوعطلا فنعأ ىلإ (ه 774/ت) يدادغبلا نيلُكلا بوقعي

 !! اهجيورتو اهعضوب مهمالعأو mits ةعيشلا ةاور نم مهريغو

 ال يدهملا تاياور نأشب يفاكلا باتك ال ضّوعت يتلا نوعطلا مكلت نايب َلبقو

 نمو ,نيملسملا دنع ّيدهملا ةركف ءوشنل نينعاطلا ليلحت ىلإ otal نم WY ناك

 لالخ نم حضي يكل I بتك يف ّيدهملا ثيداحأ نم مهفقوم ليصفت مث
 يف ّيدهملا ثيداحأ نم درو ام ىلع نعطلا دودح دنع اوفقي !be درلاو ةباجإلا

 .يفاكلا باتك

 .اهثيداحأ نم مهفقومو ؛ةركفلا ءوشن ليلحت :نيروحملا نيذه يف ثحبلا Bf اك

 ًاهّجوم اهضعب ٌتدجو ثيح .يفاكلا OLS ىلإ ةهّجوملا مهتاماهتا لع هتضرف دق

 يفاكلا وه اهنم دوصقملا ناك نإو ةعيشلاو ZN Jal نم نيملسملا بتك عيمج الإ
 لوح مهماهوأو مهتاهبش ىلع اهقبس AA لوصف BW تناك اذل ؛هدحو

 :يهو BIN يف ّيدهملا تاياور

 .اهميجحت ةلواحو IB ّيدهملاب داقتعالا ةركف ليلحت : لوألا لصفلا
 HAN لهأ دنع ل ّيدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملادب ٌجتحا ام : يناثلا لصفلا

 EAN لهأ نم اهرتاوت وأ ا ئدهملا ثيداحأ ةّكصب لاق نم : ثلاثلا لصفلا



Sesser \VYيفاكلا نع عافد  

 ماها وأ ,ةيمالسإ ريغ لوصأ ىلإ روهظلا ةركف عاجرإ تالواح SY كلذ

 ّيدهملا ثيداحأ عيمجل ًاضفار Wye اوذختي نأ مهيلع Ao دق ,مهدحو اه ةعيشلا

 هذه ءوشن ليلحت يف هيلإ اوبهذ ام عم فقوملا اذه بسانتي يكل ؛ al بتك يف

 .ةركفلا

 ؛ اهقادصم يف مهفالتخا عم نيملسملا عيمج دنع ةدحاو روهظلا ةركف تناك انو

 يفاكلا باتك يف ةركفلا هذه نع ثحبلاك وه ةثالثلا لوصفلا هذه يف ثحبلا ناك اذل

Lull,بابلا اذه نم يناثلا لصفلا يف عشوتلا ىلإ ٌتررطضا دقف اذهلو .اهنع , 

 بتك يف ّيدهملا ثيداحأل ضفارلا مهفقوم ريربتل ةقاسملا ججحلا رئاس ةشقانم

la؛  EYىلإ ةهّجوملا نوعطلا ةلاحضل ةحضاو ةروص  يداقتعا يف  مسرتس  

 اذه يف دعب ايف  اهتجلاعم لبق BE ّيدهملا مامإلا تاياور نأشب يفاكلا باتك

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «بابلا

 : ةركفلا ليلحتو نوقرشتسملا

 ةيملاع ةركف نم نامزلا رخآ يف ل ّيدهملا روهظب داقتعالا ةركف تلّوحت
 فؤؤطتلا اهبلع ol ثيح ءاهضفرا Lag ةيبهذم ةديقع ىلإ ميمصلا يف ةيمالسإو

 نم مهريغو OSA رئاس اهب نتعب مل نأكو ,بهذقلا عباط جاتنتسالاو ليلحتلا يف

 .ليصألا يمالسإلا ركفلا داّورو ,ةيمالسإلا بهاذملا مالعأ

 نم نوقرشتسملا اهب ماق يتلا ةيعوضوملا ريغ ثوحبلاو تاساردلل ةجيتنو

 ىف Donaldisin نسدلانودو ( ةعيشلاو جراوخلا) يف Wellhausin نسوهلو :لاثمأ

 نافو ,(ةيمالسإلا بوعشلا عرات) Prokilman IAS 9 pg  .( ةعيشلا ةديقع )

 .( ةيمأ ge دهع يف تايليئارسإلاو ةعيشلاو ةيبرعلا ةدايسلا) يف Van Vioten نتولف



 VP اهميجحتو 140 ىدهملاب داقتعالا ةركف ليلحت / لّوألا لصفلا - لولا بابلا

GoldZehar yy jal gosةركف تضّدعت دقف .(مالسإلا 3 ةعيرشلاو ةديقعلا) 3  

 رّئأتو ةيعوضوماللا تاساردلا كلتب REL نم راكنإ ىلإ ّيدهملا روهظب داقتعالا
 س ال .هتذمالت ضعبو نيمأ دمحأك ةيرصملا تاعماجلا ةذتاسأ ضعب ًاصوصخ ءاهب

Sf,اذه  Falديدجتلا ىلإ هدبع دمحم خيشلا ةوعد قيبطت وحن عافدنالا بكاو دق  

 ميهافملا عم اهماجسناو اهقفاوت زاربإ ةلواحمو ةتباثلا ةيمالسإلا راكفألا مهف 3

 .""رصعلا تاجاحو ةيراضحلا

 ,ةيقارشتسإلا تاساردلا يف ةفينع تاره ىلإ داقتعالا ةركف تضّعت « معن

 ةركفلا ضفر يلاتلابو tale لماوعو «ةدّدعتم بابسأ ىلإ ةركفلا اوعجرأ ثيح

 .ريطاسألا نم lel اهفصوو ساسألا نم

 ةقالع هل ام JS ىلإ ماد وبصت ةماعلا ةيقرشلا حور نأ ئرب Sh - نتولفف .

shodاك صّأخل اب داقتعالا ناك اذل ؛ لوهجلا لبقتسملا نع بيغلا بجح فشكو  

 ,دادبتسالاو لهجلا تاملظ نع ةمجانو Aa pall ةعيبطلل ةمئاوم ,ذقنملا وأ

 ."”ةميدقلا ةيقرشلا بوعشلا نيب ةعئاذ اهدجي اذه

 نكي ملو» :لاقف ةعيشلا ىلع طغضلا لماوع ىلإ ةركفلا ءوشن ببس عجرأ مث

 ئومألا ماظنلا نم at , ةيسابعلا ةلودلا مايق ذنم هفسعو يبابعلا russ روج

Jlىلإ سوفنلل ًازفح  LLنم اهصيلختل ؛هروهظ ىلإ مّلطتلاو يدهملا ةديقعب  
 "'«هروجو ديدجلا ماظنلا كلذ ةوسق

ta 

 نأ ًادج لمتحلا نم Sly :لاق ثيح .ًاضيأ نسدلانود هيلإ بهذ دق ببسلا اذهو

 باوج يف اهقيبطت نسحي ملو اهب HE نمو ءاهبابسأو «هدبع دمحم خيشلا ةوعد نع ثيدحلا يتأيس )١(

 TON ص بابلا اذه نم يناثلا لصفلا ىف ةعبارلا ةّجبحلا

NAV نتولف ناف/ ةيمأ ينب دهع يف تايليئارسإلاو ةعيشلاو ةيبرعلا ةدايسلا: (Y) 

 . :٠١١ ةيبرعلا ةدايسلا (")



esen 1١/4يفاكلا نع عافل .........  

 يواستلاو لدعلا ناكرأ ديطوت يف ةيمالسإلا ةكلمملا باصأ يذلا رهاظلا قافخإلا

 “< نامزلا AT ئدهملا ةركف روهظل بابسألا نم ناك cot gl ةلود نمز ىلع

beىلإ يدهملا ةركف (ه ١١١٠/ت) رهزدلوج يرجملا قرشتسملا عجرأ  

Spelاهفصوو ,ةيمالسإ ريغ  LEGريطاسألا نم ”". 

 : مهديلقتو نيقرشتسملاب ءادنقالا

 تاساردلا رثكأ يف نيملسملا دئاقعب نوعطلا هذه لثم دجن نأ بيرغلا نم سيل

 ةاعد tg نأ ie بيرغلا نأ الإ ءريشبتلا تاكرح ريثأتب ةعفدنملا ةيقارشتسالا

 ريمصلا يف مهمالسإ اهب اونعطيل ءارآلا هذه لثم نيملسملا نم رّضحتلاو ديدجتلا
 . نيزاومو انثارت) :اهنم هيلع Cady ام رخآ ناك «نيوانعلاو تاراعشلا فلتخم تحت

(salذاتسألل  coalحئاسلا نيسح يلع . 

 تاياورلا ضعب نم دقانلا ثحابلا فقوم ديدجتلا ةاعد فقي نأ نم ًالدبو

 - راثآلا حيحص Yu اهعضوب ثحابلا كاشي ال يتلاو Bh ّيدهملا يف ةدراولا

 يتأيس امك ةعيشلاو ةّنُسلا Jal نيب boo ىلع GH ةركفلا هذه ةيفصت يلاتلابو
Naiتجّور يتلا ةسردنملا قرفلا ضعبو ماّكحلاو ةساسلا ثبع نم اهقحل امم  

 تاليلحتلا كلت ءارو نوئهلي اوحار ءنيحلا كلذ يف اهتم حاصل ةيودهملا ةركف

date SIمهديۇي قلا تاعوضولا كلت يف ثحبلا لالخ نم ًارذع ال نودجيو  

 ةرتعلا لجر هيف لطيس يذلا دوعوملا مويلا كلذب نمؤي نم عيمج اهقالتخا ىلع

 oly اودتقي ملو ًاروجو lb) تئلُم اک ًاطسقو ادع اهلك ضرألا See ةرهاطلا

 يف ثحبلا لالخ نم اونكحف ,مهيثّدحمو  مهئاهقفو «مهئاملعو ,نيملسملا iil نم

 NYY :نسدلانود / ةعيشلا ةديقع )1(

 .؟18 :رهيزدلوج / مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا (؟)



 NYO اهميجحتو إل يدهملاب داقتعالا ةركف ليلحت / لّوألا لصفلا - لوألا بابلأ

 then رخآلا هضعب بذك ىلع اهضعب دهشي ىتلا  ةضقانتملا تاعوضوملا كلت
 !! نوقرشتسملا هاعّدا ام قدص

 كلتب Te نم ئدل ةتباثلا قئاقحلا تداعو «عقارلا ىلع قرخلا عسّنا اذكهو

 ! نيقرشتسملا ءادن يل نم لّوُأ فيرشلا رهزألا نوكي نأ ًاقح فسؤملا نمو '
 مامإلا) هباتك يف تاهافتلا هذه ددر  رهزألا ءاملع نم وهو  ةرهز وبأ خيشلا اذهف

 : ۰ :لاقف ء.(ديز

 . اندجو دقل yo ,ةيسراف راكفأو ةيفسلف تاعزن ّيعيشلا بهذملا Like ناك» .

 Sf ذإ ,ةيسراف ةعزن ٌّيعيشلا بهذملا لصأ SI نورّوقي نييبروألا ءاملعلا ضعب

 باختنالا ىنعم نوفرعي الو HU تيبلا يف ةثارولابو كلملاب نونيدي سرفلا

 welt ؛ ةيدومي ةعزن ةعيشلا GI : :نييبروألا ءاملعلا نم رخآ قيرف رّرقيو .ةفيلخلل

 دقف ٠ يومألا ريصعلا يف ًاعئاش « ناك لوقلا اذه aly“ .ًارظتنم ًايدهم كانه نإ :نولوقي

 rfl :ةعيشلا نع لوقي Goll رصعلا يف شاعو نيعباتلا نم ناك يذلا يبعشلا ناك
 el هذه دوه

 Sh نيلئاقلا دوهلا ليبس يف ةعيشلا ءالؤه راس» :مزح نبا لوق لقن مث

 ناّيح كين سايلإو رضخلا أ اومعزف «نوراه نب رازاعلا نپ ساحنمو 484 سايلإ

 :هلوقب هيلع قلعو «نآلا ىلإ

Bid Lage كانه نإ :ةعيشلا نم اولاق نيذلا ىلع قبطني ار مالكلا اذه Bap 
 رشع يناثلا مامإلا نإ :نولوقي نيذلا ةيرشع انثالا لثم نم  Beنم رسب قْزرُي

(\) . . et 
  shو هروهظ نورظتني مهناو

 )١( :ةرهز وبأ/ دز مامإلا 1١١.



 يقاکلا قف عاف ا ۱۷٦

 روهدت وه «ةركفلا ءوشن ببس I (ه 117//ت)) نيمأ دمحأ روتكدلا ىري انیب

 :لاقف ةعيشلا عضو

 تلآ ام وه ءاهيلع زيكرتلاو رظتنملا ئدهملا ةركف ينبت ىلإ ةعيشلا اعد يذلاو»

 داهشتسا مث ءهل نسحلا ةعيابمو ءرمألا ةيواعم يلوتو » يلع لتقم دعب مهاوحأ هيلإ

 ىلع اولمعف مهتكوش ةوقو < od el دض اهب اوماق يتلا تاكرحلا لشفو .نيسحلا

 ,ّيومألا ,SLL ةحاطالا ىلع ءافخلا يف لمعت ةيرس ةوعد ىلإ مهتوعد ليوحت

 ٍتقوو ؛ةينضم ٍدوهج دعب لإ مب ال اذه َّنأ اوكردأ مهكلو «هناكرأ ضيوقتو

 مامإلا وه لمألا كلذ ناكو «هيلإ نومّلطتي لمأب عابتألا طبر نم BY ناكف ,ليوط

 ديبع وأ ءيركسعلا نسحلا نب دمحم وأ « ةيفنحلا نب دمحم رظتنملا ئدهملا وأ بئاغلا

 “< ةعيشلا قرف فالتخال ًاقفو ,ئدهملا هلل

 نيمأ دمحأ روتكدلا ذيملت نسح دمحم دعس يرهزألا ذاتسألا دنع لاحلا اذكهو ٠

 لماوع Uy Es ةيحيسملاو ةيد وبيلا ىلإ يدهملاب داقتعالا لصأ عجرأ ثيح

 ناك ّيدهملا روهظب نيملسملا داقتعا نأ ىلإ ًاريشم .ئرخأ ٌةرات داهطضالاو ملظلا
 :(مهدنع ةركفلا لماوعو ةعيشلا) ناونع تحت لاقف «ةعيشلا ةهج نم

 قلي ,EG وطسألا هذهب قّلعتلا ىلإ ةيمالسالا قرفلا قبسأ ةعيشلا تناك»

 ةُمَأ ىلع يرتفيو ءالدلا نيب هولد يدجو ديرف دمحم ذاتسألا رهزألا ةلحي رحم

 . ””اهيف رظنلا زوجي ال ةفيعض ّيدهملا ثيداحأ اوربتعا wel نيملسملا

 لافغإلا عم Lal نيرصاعملا ضعب Gall ىلع معازملا هذه تدّدرت ام ًاريثكو

 نم ءاهنيح يف اهاطبإو معازملا هذه bY بتكو ثوحبو تالاقم نم ردص Le ماتلا

 NEY 7141 :۳ نيمأ دمحأ/ مالسإلا ىحض )١(

 LAN Ne يدجو ديرف دمحم / نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد (؟)



 VW ءءء عل اهميجحتو A يدهملاب داقتعالا ةركف ليلحت / لوألا لصفلا - لوألا بابلا

 ةديقع در نيقرشتسملا ضعب لواح دقو» the دمحم دمحأ روتكدلا هلاق ام كلذ

 LEU ّيدهملا ةركف مهنم قيرف فصو اك .ةينارصن وأ ةيدوهب لوصأ ىلإ ئدهلا
OG glanl os 

 دجوت داكت يفخ مامإب SLY ةركفو» :هلوقب يرافغلا هللا دبع روتكدلا هعباتو

 قرفلا هذه بهذتف ,يمالسإلا خيراتلا يف تج يتلا ضفاورلا قرف مظعم ئدل
 هدولخب لوقلاو هتوم راكنإ ىلإ تيبلا لهأ نم هيف ةمامإلا ges نم توم دعب ٠

 امك ًالدع ضرألا لهب ًايدهم لبقتسملا يف روهظلا ىلإ هتدوعو سانلا نع هئافتخاو

 هل chs يذلا مامإلا ديدحت يف الإ قرفلا هذه فلتخت الو ..ًاروجو US تكلي

 .مهنم ًادحاو بئاغلا مامإلا ربتعي نيذلا مهنايعأو ةمألا ديدحت يف فلتخت امك ,ةدوعلا

Ladyًابس نبا  C50 spl!مهبلع ةديقعلا هذه لخدأ نم لّوُأ » . 

 تاداقتعاب اهطبرو ّيدهملا ةركف ءوشن ليلحت ST ئعّداو ييللا حئاسلا ءاج #

ye ynئراصنلاو دوهيلا دنع ةكرتشم ةركف ةدوعلاو ةبيقلا ةركف نأ ظحالن انه , 

 برعلا ريغ نم ريثك ءاوضنال ؛ دعبتسم ريغ نيردصملا نيذهب ٌيعيشلا ريكفتلا رثأتو

 نم مهسفنأل اورأثيل ؛ عّيشتلا ءاول تحت ةقباسلا تاراضحلاو «نايدألا باحصأو

 دبع ءالؤه ةمَّدقم يفو ؛تيبلا لآ قوقح ىلع ةريغلا راتس تحت يبرعلا مكحلا ةطلس
f 30 )(  

 . «ابس نب هللا

 .ةرهز al خيشلا مالك يف ًافنآ Ge يذلا مزح نبا لوق لقن نأ دعب كلذ لاق

NYY يلج دمحم دمحأ .د/ نيملسملا خيرات يف قرفلا نع ةسارد: )١( 

 NV و١۱ :يرافغلا هللا دبع .د/ مق تايآ تالوكوتورب (؟)

 AALS حئاسلا نيسح ىلع / دقنلا نيزاومو انثارت (")



r \VAيفاكلا نع عاف  

 يف CrAl يدوهلا قرشتسملا رهيزدلوج لوق نع فلتخت ال لاوقألا هدهو
4 5 

 .ةيبنجأ لوصاب اهطبرو مالسإلا يف ةيودهملا ةركف ءوشن ليلحت

 تاليلحت اوراتخاو مهئاولغ نم اهباحصأ Gis دق لاوقألا ضعب كانه Si ديب

 wees ءوشنلا ةركف يف نسدلانودو ؛نتولف ناف

 :ةيمالسإلا ةفسلفلا يف ريتسجاملل هتلاسر يف موّتع ميركلا دبع دمحم مهنم

 نوكي نأ لواح يذلا ( ةيرشع ىنثالا ةيمامإلا ةعيشلل ةردصاعملا ةيسايسلا ةيرظنلا)
 Sy ؛لقألا ىلع مهرداصم ىلإ عوجرلاب ةيمامإلا ةعيشلا LV هتسارد يف ًالدتعم

 نم أدبو «ةيمامالا ةعيشلا دنع ٌيدهملا روهظب ناهيإلا ةركف ءوشن oy قفخأ

 كلذو مامإلا ةبيغ عوقو لبق تعرعرتو تق دق Gall ةديقع أ عت ةاولاو»

 Bago SAI ماعد ضيوقت يف عيشلا شف aS ةعقوم بقع

 نع vl ةروراض نيب ضراعتلل ًاجرخم ئدهملا ةركف لوبقل نيئّيهم ةعيشلا ناك

Sulتناك يلاتلابو < ئرخأ ةيحان نم ةئاقلا ةطلسلاب ميلستلا نيبو ؛ةيحان نم  

tl alًابناجو ةيعيش  paleنم باحسنالاو جورخلل باب لي مهتايح  
 “«ةيسايسلا ةايحلا

SFروهظ نم ةيديزلا فقوم نايب يف ليبسلا ءاوس نع ئرخأ ةرم  
Ballةيديزلاف  ئدهمل اب مت ديقع لوح ةريثك تاداقتنا ةعيشلا هجاو » :لاقف  

 نع ًادوعق اهيف اوأر ثيح «ةركفلا هذه لبقت مل ؛ةعيشلا فئاوط ئدحإ يهو

 ALAM عم اهموهفم يف ةطبترم ةيديزلا دنع ةّيدهملاو ,نيملاظلا ةبراحتو جورخلا

 يف ٌّيدهمو مامإ وهف فيسلاب جرخي «عاجش dle ؛ةمطاف ةلالس نم tant لكف

 )١( مولع ميركلا دبع دمحم / ةيرشع ينثالا ةيمامإلا ةعيشلل ةرصاعملا ةيسايسلا ةيرظنلا :۸1.



 NVA اهميجحتو ابا يدهملاب داقتعالا ةركف ليلحت / لّوألا لصفلا alll بابلا

 نع دوعقلاو جورخلا مدع 35 قلا تائيبلا يف تعرعرت دق رظتنملا يدهملا ةديقع

7 0 
 0 « ةضراعملا

 مسق سيئر  رودبلا نالس روتكدلا ةلاسرلا ىلع فرشملا ST بيرغلا نمو

 خيرات يف ةيودهملا ةركف جاور يف رخآ يأر هل ناك ةيندرألا ةعماجلا يف ةفسلفلا

 :ةروكذملا ةلاسرلل هيدقت يف لاق ثيح نيملسملا

 نم ريثك حومط تناكو «ةلضافلا ةنيدملا Be لوسرلا ةموكح تدّسج دقل»

 نيب ةًوها عّسو لصح ام نكل .هّلك ملاعلا لمشتل اهالظ ek ST اوأر نيذلا نيملسملا
 امك ةلضافلا ةنيدملا قيقحت BL اوعنتقا نيملسملا نأ نم مغرلا ىلعو billy» عقاولا

 ةلضافلا ةنيدملا ةركف نكل ءًانكم دعي مل 5 لوسرلا ةموكح ةبرجت اهملاعم تعسر
 . «ةيمامإلا ةعيشلا يركفم ةصاخبو نيملسملا نيركفملا نهذ دوارت تيقب

 امهو «ةركفلا هذه ءوشن يبس نيب iy نأ يلج دمحم دمحأ روتكدلا لواح مث
 dk ىلا طغضلا لماوعو هنع كلذ pa امك ئراصنلاو ssl jul : همعزب

 . ””نيمأ دمحأ لوق نم مَّدقت ام لقنف ءاهنم ةعيشلا

 ةذتاسألا نم ,ibs ,نييرهزألا صضعبو «نيقرشتسملا ءارآ ىلع انفقو نأ دعبو

USI,ةيمامإلا ةعيشلا ًاصوصخ  نيملسملا داقتعا ءوشن ليلحت نم نيرصاعملا  

 ام رتاوت يف حيضوتلا ) :هاّمس ًاباتك بنك مهمالعأ رهشأ نم وهو يناكوشلاف «ةيديزلا ىلع ءارتفا اذه )١(

 ثيداحأ ةّحصب نيلئاقلا ءاملعلا لسلست نم (PV مقر رظنأ (حيسملاو SEU « رظتنملا يف ءاج

 TVA 2 بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا يف اهرتاوت وأ ّيدهملا

 AN :موتع ميركلا دبع دمحم / ةرصاعملا ةيسايسلا ةيرظنلا (؟)

 .ميدقتلا نم ء1۵ :ةرصاعملا ةيسايسلا ةيرظنلا (۳)

 NYY : يلج دمحم دمحأ .د/ نيملسملا خيرات يف قرفلا نع ةسارد )6(



\Asيفاكلا نع عاقل ا  

 نم ءارآلا كلت طلاخ امو cole gh رخآ يف Rb ّيدهملا مامإلا روهظ ةركفب - مهنم

 ةيسرافك thay Wh ّيدهملا مامالا روهظ ةيضق UJ Ee ال ةعيشلا ىلع لماحت
 ش :امهو نيرمأ ىلإ ءارآ نم هوركذ ام عيمج عاجرإ نكمأ Sete عّيشتلا

 .امهالك وأ ,يناربصن وأ «يدوهب Ul وهو .ةركفلا لصأ :لوألا

 yards ; J : :ىهو .رومأ BY ّدلتتو »3 Sill ءوشن بابسأ : ىناذلا

 .ديدشلا مهفلختو نيملسملا لهج ١

 .ةيعاتجالا ةلادعلا نادقفو ىسايسلا طغضلا لماوع - ۴

 دنع ةركفلا هذه ةيروطسأ يه هلك كلذ ءارو SE gall ةجيتنلاف ..دعبو

 !نيملسملا
+ 

 ميوقتو ةشفانم

 : ذقنملا روهظ ةركفب داقتعالا ةيملاع

 ىلع يضقيو ءنامزلا رخآ يف هروهظب لدعلا رشنيس يذلا ميظعلا ذقنملا ةركف نإ
 .نايدألا لهأ اهب تنمآ ةيملاع ةركف Bab ءايبنألا ملح ghey als ملظلا

 .بوعشلا مظعم اهتقنتعاو

 .اهب دوهملا نمآ دقف

 BEL ئسيع ةدوعب ئراصنلا نمآ اك
 .هاش مارهب ةدوع مهراظتناب « ةيتشدارزلا اهتقنتعاو
 رخآ يف يدهمك رودوبت مهكلم ةدوع نورظننب 5( شابحألا وُيحيسم اهقنتعا اک

 .نامزلا



 AVS اهميجحتو اف ئدهملاب داقتعالا ةركف ليطت / لوألا لصفلا - لوألا بابلا

 .اونشيف ةدوعب دونطا كلذكو

 .رديشوأ ةايحب سوجملا لاقو

 .اذوب نورظتني «نويذوبلاو

 .قيرذور مهكلم نابسألا رظتني اك

 .ناخزيكنج لوغملاو

 .نييرصملا ىمادق دنع دقتعملا اذه دجُو دقو

dard |Sنيينيصلا بتك نم ميدقلا يف ”". 

chesهتفسالفو برغلا ةرقابع نم ريثكلا  GL,ميظعلا حلصملا راظتنا يف ماعلا  

 .دحاو راعشو ةدحاو ةيار تحت عيمجلا Bory رومألا مامزب ذخأيس يذلا

 حلصم راظتنا يف ملاعلا ّنإ» :لاق ءلسار دنارترب يزيلكنإلا فوسليفلا : مهنم
abyدحاو راعشو «دحاو ملع تحت ملاعلا »”"" 

 يذلا مويلا Sly :لاق  ةيبسنلا ةيرظنلا بحاص - نياتشنا ةمالعلا : مهنمو

 ."”«ديعبب سيل نيخآتم نيئاحتم سانلا نوكيو «ءافصلاو حلصلا als ملاعلا دوسي

 :هباتك يف حلصملا ءيجيمب رشب ثيح وشدرانرب يزيلكنإلا فوسليفلا : مهنمو

 ةيدسج ةينب وذ يح ناسنإ» ,SU حلصملا اذه فصو دقو ء(نامربوسلاو ناسنإلا)
 دعب ىندألا ناسنالا اذه هيلإ قرتي el ناسنإ «ةقراخ ةيلقع ةقاطو ةحيحص

 امب عفتني نأ عيطتسيو .ةئس ةئامثالث ىلع فيني go هرمع لوطي Ty «ليوط دهج

 )١( :مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديفعلا  VAY:مالسإلا يف ةيدهملا ٤۳ ٤٤ء :دقتلا نيزاومو انثارت 2186-184

 ةمامإلا ء١٠ :نيدلا نيز نيمأ دمحم / ةيودهملاو ّيدهملا ثيدح يف نيمأ دمحأ روتكدلا عم :رظنأو

 بلاغ ئفطصم .د/ ةمايقلا مئاقو : ٠۷١ .

 .1:يناتسرهشلا اضرلا دبع ديسلا/ هنع تاهبشلا عفدو دوعوملا ّيدهملا (؟)

 .ال :هنع تاهبشلا عفدو دوعوملا يدهملا (۴)



eee 060060660600000 eta e \AYيفاكلا نع عاقل  

 .«ةليوطلا هتايح راوطأ نم هعمجتسا امو ءروصعلا راوطأ نم هعمجتسا

 سيل وش نامربوس SI انل حولي» :ًاقاعم داّقعلا ذاتسألا لاق كلذ يفو
 ا ةقيق نم ولخت ال هيلإ هتوعد أو ايحتسملاب

 :اهتحص ىلع نيملسلا عامجإ
Ulمهقرفو مهبهاذم فالتخا ىلع مهف ءنيملسملا ىدل ةركفلا هذه دوجو نع  

 نود ade داقتعالا اذه ٌصتخي الو «نامزلا رخآ 3 ميظعلا ذقنملا روهظب نودقتعي

 ,ةيديزلاو «ةيرشع ينثالا ةيمامإلاك عيمجلا دقتعا ذإ ,ئرخأ نود ٍةقرفب الو ءرخآ

ASU,ةيعفاشلاو .فانحألاو , tbl,ةلزتعملاو «ةي ربطلاو «ةيرهاظلاو , 

 هترتع نم bey روهظ نم HG Coll هب رشب ام aay ةيباهولاو «جراوخلاو

 .ًاروجو UB cat امدعب ًالدعو ًاطسق ايندلا المل نامزلا رخآ يف ةرهاطلا

 ,ةركفلا هذه ٌنأب مهاوقأ قأتس SL) لهأ ءالع نم نيحّرصملا AST امو

 ءاملع نم ءاهقفلا ضعب GI اذه نم رثكألاو . عمجأ مهتديقع نمو لب « مهقافتا لح

 هريزعتب لاق نم مهضعبو ؛ّيدهملا ركنأ نم لتق بوجوب اوتفأ دق LLU لهأ

 ايت يف اك هفنأ مغر ىلع باوصلاو Goll دوعي تح برضلاو ةئاهالاب هبيدأتو
 .""(ه91/5/ت) يمتيملا رجح نبا يعفاشلا هيقفلا

 ,نامزلا رخآ يف ّيدهملا روهظب نمؤي ال نم SL , يلي fell نع كلذب اوور امك
 .مالساالا نع جرخو AS دقف

 امهو نيساي لآ نسح دمحم خيشلا يباتك نع ًالقن ۱۲۲-۱۲۵ :داّقعلا دومحم سابع/ وشدرانرب )١(

 .677-4764:نيدلا لوصأو ۸١ :قيدصتلاو روصتلا نيب رظتنملا يدهملا
 BAH لهأ ءاملع لسلست نم )۲١( مقرب بهاذملا ءاهقف نم هريغو رجح نبا ىوتف صن درتس (؟)

 نص بلاي نم يف اه رئاون وا Ve ص بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا ىف اهرتاوت وأ ءئدهملا ثيداحأ ةّحصب نيلئاقلا



AY اهميجحتو 320 يدهملاب داقتعالا ةركف ليلحت / لّوألا لصفلا - لوألا dul 

 ةركفلا هذه نيركنملا ةداق ءهذه روهظلا ةركفل نيملسملا قاتتعاب فرتعا دقو

 لهأ نم ةّفاكلا نيب روهشملا BF ملعا» :هخيرات يف لاق يذلا نودلخ نبا : مهنم

 لهأ نم لجر روهظ نم نامزلا رخآ gay ail راصعألا رب ىلع «مالسإلا

 MM ىلع يلوتسيو «نوملسملا هعبتيو ءلدعلا gees نيدلا ديؤي «تيبلا

 .«ێدهملاب ىمسيو ,ةيمالسإلا

 ٌيدهملا هلأسم يف هسفنب هسفن ضقان املاط يذلا نيمأ دمحأ روتكدلا : مهنمو

 لها يأر نايب يف هلوق نع لفغو | ةعيشلا تاّضتخم نم اهلعج ثيح HB هروهظو

 :ّيدهملا يف ةّنسلا

allyطارشأ نم  BY aly dellيف  ATلهأ نم لجر روهظ نم نامزلا  

 كلامملا ىلع يلوتسيو ,نوملسملا هعبتيو ءلدعلا gots نيدلا ديؤي تيبلا

 ."”«ئدهملا ىّتسيو ؛ةيمالسالا

 {KJ لهأ aly :لاقف ئدهملا روهظ ةركفب BAN لهأ oleh كلذ لبق حّرص امك

 يف ةيورملا ثيداحألا رجح نبا ىصحأ دقو» SBA Lad اهب ونمآ دقف

 .“«نيسمخلا وحن اهدجوف ئدهملا

 .ةعيشلا قرط نم سيل ءاصحإلا اذه BL بير الو

 ذاتسألل ةلاسر تأرق» :لاقف «ئدهملا GBA fal تاباتك نم هأرق ام ركذ

 )١( لصفلا ۱ نودلخ نبا خيرات /0۲.

 ٠٠١. ؛يرصملا نيمأ دمحأ/ ةيودهملاو ّىدهملا (؟)

 5١. :ةيودهملاو يدهملا )1(

 )٤( :ةيودهملاو ئدهملا 5١.



 نم نونكملا مهولا زاربإ) :اهامس نودلخ نبا ىلع ٌدرلا يف قيدصلا نب دمحم نب دمحأ
 ف يف ةدراولا ثيداحألا ىلع هنعط يف نودلخ نبا مالك is دقو (نودلخ نبا مالك

 ۾ اولا لح تقلب هن لاقو Perle ةّكص تبثأو «ئدهملا

 gl نب sel يبأ نب بطلا ay (ةعاسلا يدي نيب وكي امو ناك ال ةعاذإلا)

 .«ىنيسحلا نسحلا

 يف حيضوتلا :هامس كلذ tho يف UWS يناكوشلا مامإلا بتك دق» :ًاضيأ لاقو

 ."«حيسملاو لاّجدلاو رظتنملا يف ءاج ام رتاوت

 لهأ ماد ام ,ذقنملا روهظب ناميإلا ثيح نم !SLU لهأو ةعيشلا نيب قرف ال نذإ

 ةعاسلا طارشأ نم ّيدهملا روهظ اوٌُدعو .ًاثيدح نيسمخ كلذ ىف اودجو دق ةّبملا

aa7 لب «لئاسرو تك تانا لوقلا وأ 3 يف اوفل 9 ,نودلخ نبا مالك نا نالطب  

 عيمج دنع هما يذلا .اهتادصم desl lyr نب لإ aah ناهالا ثيح

 .(ئدهملا) :وه مهدنع هبقلو (دمحم) ةيمالسالا قرفلاو بهاذملا

 يف هللا هقلخي Uy دعب دلوي مل ال يدهم ا SL لوقلا ىلإ 2( لهأ بهذ دقو
 .نامزلا رخآ

 aly 5 دق هلأ ىلع مهتملك تقبطأ دقف ةيرشع ىنثالا ةيمامالا ةعيشلا اّمأو

boنم رشع يناثلا مامالا وهو .ءايحألا رئاسك  Llتيبلا لهأ  GELدمحم  

 .7١1:ةيودهملاو ّيدهملا )١(

 .9١1:ةيودهملاو ّيدهملا (؟)

 ١١١ :ةيودهملاو ّيدهملا (۳)



 ABs اهميجحتو 90 galls داقتعالا ةركف ليلحت / لوألا لصفلا - لولا بابلا

 BOL يركسعلا نسحلا مامالا نبا ّيدهملا

 اك ةعبرألا بهاذملا ءاملعو ءاهقف نم هب ناهتسُي ال ددع كلذ Ue مهدّيأ دقو
deيف ًالّصفم  ale 

 مهيهاذم ts نيملسملا عيمج نيب ًاكرتشم ble ةركفلا Jol نايإلا ناك انو
 ىلع عمتجت ال يتلا (LAN هذه عامجإ نع Lie نوكي oly BY وهف ,مهقرفو

 GUY اذه لثم لوصح لاحتسا Oy ,روهمجلا بهاذم يف رّوقم وه اک :ةلالض

 الو Sly هللا الإ اهملعي ال ىتلا تايبيغلا نم هعوضوم نال ؛ ًاوفع نيملسملا نيب

 وه هردصمو قافتالا اذه ساسأ نوكي oly HB ءاهيف لوقعلا لامعال لاح
 مل ةركفب ناميإلا ىلع مهعامجإو نيملسملا GLE رّوصت نكه ال ذإ ,هسفن مالسإلا

 يف ًاعيمج اوناكل Vy .ةتبلا ةّيوبنلا EAN يف الو ,ميركلا نآرقلا يف ال اهركذ دري

 نم نوكي نأ دعبي الف ,نامزلا رخآ يف ذقنملا روهظب باتكلا Jal داقتعا نع اّن

 هب ءاج ام JS سيل ذإ ,هصيخشتب دعب امف مهفالتخاو ,ئدهملاب مهنايدأ ريشبت
 ةاروتلا نم لوقنم صن ىلع Cady دقلو «ةقباسلا نايدألا نع هب درفت دق مالسالا

 .نامزلا رخآ يف ا ّيدهملا مامإلا روهظ ىلإ حوضوب ريشي

 ودبيو» :(رهجلا تحت Kall باتكلا) :هباتك يف Go NI دمحم وبأ ذاتسألا لاق

 ديس نيسحلا ةلتق نم نامزلا بحاص ماقتناب تربخأ دق ةارونلا BI ايمرإ رفس نم
 :تلاق ثيح ا ءادهشلا

 طوقو شوك :لاطبألا جرختلو ,تابكرملا يجّيهو ليخلا Lal يدعصا

 موي دونجلا بر ديسلل مويلا اذهف .سوقلا نوضباقلا نوُيدوللاو ءنجلا ناضباقلا
 دونجلا Sy ديسلل BY ..يوتريو عبشيو فيسلا لكأيف ,هيضغبم نم ماقتنالل  ةمقن



 يفاكلا نع عاقل ا ۸٦

All ee 5 | st ee 18 |  )\( 
 : « تارفلا رهن دنع لامشل ضرا يف ةحيبذ

Ul,ىلع اهريسفت نكميف .ًاضيأ ةركفلا هذهب ةفلتخلا بوعشلا تاداقتعا نع  

 عم الو ,ناسنإلا ةرطف عم ضراعنت ال نامزلا رخآ يف ذقنملا روهظ ةركف نأ ساسأ

 .هتاعلطتو هتاحومطو هلامآ

&l,سانلا كارتشا يف ريض  ISينعي يذلا داقتعالا اذهب سانلا  GIاذه ءارو  

 ءدابعلا نيب نادوسي داسفلاو ملظلا عدت نأ نكي ال yall يف ةغلاب ةمكح نوكلا

 نانئمطالا ثعبتو ءاجرلاو لمألا طويخ هل دت الو «هسأي ةسيرف ناسنالا كرتتو

 .دوسي نأ هل دب ال لدعلا 3b هسفن ىف ةقثلاو

Ul,راكنإ يف هل ةقالع الف «دوعوملا ّيدهملا مسا صيخشت يف مهفالتخا نع  

 قيبطت ىف رصاعملا انملاع ىف ةدئاسلا ةيعضولا نيناوقلا فالتخاك TY ؛ Sal لصأ

 .ةيعاتجالا ةلادعلا أدبم

 ليفك درفلا نم ةيكلملا بلس SI ئىرت ةيعويشلا ةيكارتشالا ةمظنألا نيناوقف

 ةلادعلاو «ملظلل ًاسيركت ةيلامسأرلا ةمظنألا نيناوق هارت ايب Lad اذه قيقحتب
 .قاطن عسوأ ىلع ةيكلملا هذه قالطإ نودب ba ال مهدنع

 ةلادعلا راكنإل the .ةلادعلا قيبطت يف فالتخالا اذه لثم لعج Gece لهف

 !؟ اهسفن

 نايدألا Jal صيخشت داسف نايب ىلإ ًالصأ ةجاحلا ءافتنا als كلذ يف مهملاو

 ,ةمهملا هذه هسفنب بت دق مالسإلا ماد ام ,ذقنملا مسإل ةفلتخلا بوعشلاو ,ةقباسلا

 ايمرإ رفس نع هلقن-١١٠ :يندرألا دمحم وبأ شواهم ةدوع ذاتسألا/ رهجملا تحت سّدقملا باتكلا )١(
I1  



 AY اهميجحتو ا Gagalls داقتعالا ةركف ليلحت / لوألا لصفلا لوألا بابلا

 تامالعو ؛هنكح ةقيرطو «هتربسو «هفاصوأو «هبسنو «هبسحو «همسا بف

 لهأ قرط نم اهتاور ةرثكب تضافتساو رابخألا كلذب ترتاوت ثيح .هروهظ

Stlىلع ديزي ام ةباحصلا نم رابخألا كلت ئورو , مهمالعأ حرص امك «مهدحو  

 نيعباتلا نع اهاورو «نيعباتلا نم ريفغلا محلا مهنع اهلقنو .ًايباحص نيسم

 يذلا رصعلا ىلإ «مهلثم نع تابثألا تاقثلا ةياور ترمتسا اذكهو « مهوعبات

 يف Sue ىلع ثحبلا نهربيس اذه Sy] .فيرشلا ثيدحلا نيودت هيف لمتكا
 .ةقحاللا هتاحفص

 لوا ةعيشلا نكت ملو ,ةعيشلا اهتجّور يتلا راكفألا نم تسيل ّيدهملا ةركف نذإ
 مل ولو اهيلإ ءاوقيُس دق مهسفنأ نوملسملاو ,نيملسملا نم ةركفلا هذه فرع نم

 ًاريثك ئراصنلاو دوهيلا ىلع اوركنأ امك ًاعيمج نوملسملا اهركنأل مالسإلا اهب رّشبُي
 . ميركلا نآرقلا اهبراح يتلا مهعدبو مهتافارخو مهتاداع نم

 : ةركفلا ةيروطسأب لوفلا تاهت
AY كلذ ءاهتّمرب مهاوقأ هفتأ نم وهف ؛ةركفلا هذه ةيروطسأب لوقلا نع Ul 

 كاش ال ةروصلا هذه لث اهب نايإلا رشتني يلا ةروطسألا  LFFلوقع تبلس

 مه تعنصو اهب نينمؤملا  ON, bastفرعي ال ميراعلا  uiاهخيرات تقلخ

 عم لاحلا فيكف , ةروطسأ  relقرأ نم يه  rlئطسولا روصعلا يف ةراضح

[pad نم ةركفلا ةيروطسأب نيلئاقلا ذأ LSS eal نيقرشتسملا فارتعاب 

 الو ,ةيملاعلا تاراضحلا نيب اهوّمسو ,ةيمالسإلا ةراضحلا قرب نوفرقعي مالسإلاب
 رود نوركني  PLMتافارخلاو عدبلا ةبراحمب نيملسملا سوفن بيذهت يف

 يتلا تاداعلاو  YEEنإ اذهو ,لوقعلا اهركنتستو سوفنلا  doلدي اإ ٍءيش ىلع

 )١( :ةمايقلا مئاقو ةمامإلا ۲۹۸.



EES \AAيفاكلا  

Ueليلحتلا اذه يف مهتفاهت . 

 اهرتاوتو ! (ةروطسألا) هذه ةحصب لاق نميف مالكلا ليصفت يتأيس all ىلع

 ءاهب بذك نم بيدأت بوجوب BLM لهأ ءاهقف ءاتفإ مث نمو !!! GAME ئنلا نع

 عجر نإف «باوصلاو ٌّقحلا ىلإ هعوجرو اهب نايإلا ىلع abl مغر ىلع هلمحو
 .ًاعرش همد قيرأ الإو ءوهف باتو هدشر لإ

 قع ع

 :دوبملاب عّيشتلا رثأتو بس نبا ةفارخ

  Ulنع  BLEنبا  Leنمو ةعيشلا ىلع ةديقعلا هذه لخدأ يذلا وه هّنأو ©“

  Sbلهأ  Gailتاياكحب هبشأ هذهف ,ةعيشلاب ( GNنمز اهب انفغش ىتلا ( ةليلو ٍةليل

 ةلوفطلا .

 ,(أبس نب هللا دبع) هباتك يف ةلدألا ىوقأب تبثأ دق يركسعلا ديسلا Bl ىلع

 هذه ةفارخ ءامهريغو (هونبو (he هباتك يف نيسح ab روتكدلا هلبق نمو

 . مهب لبكنتلاو .مهيلع عينشتلل ةعيشلا ءادعأ اهقلتخا يتلا ةيصخشلا

 ؟ ةعيشلا موصخ هيطعي رود ّيأ ملعتأ «هدوجو انضرقفا ول مث

alمالسإلا يف لخدُي نأ - مهمعزب  عاطتسا دقو ال فيكو !! لسرم جون رود  

 ىلإ اهب OEM بّرست اذكهو ءاهب Ol ىلع ًارسق ةباحصلا لمحيو .ةديدج ةركف
 ! روصعلا رئاس ىف ةملسملا لايجألا

 مهلك - أبس نبا ةزجعمب  اوحبصأ ذإ ؟ نيملسملل ةءاسالا ىهتنم اذه سيلأ
 دوقت ةلالض ّلكو .ةلالض ةعدب ّلكو .ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ةعدب باحصأ

 .رانلا ىلإ امحاص



 AAs اهميجحتو 390 ّيدهملاب داقتعالا ةركف ليلحت / لوألا لصفلا - fall بابلا
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 دحأ فرعي VEY :لاق ام لع 4# ةينغم داوج دمحم خيشلا كلذ دعب مالي

 ؟ ")بس نب هللا دبع ىلإ ةركفلا هذه بسن نم ىغأو لهجأ

 هرصع ةيغاط مدن (ه 7١٠/ت) يعشلا مهيلع ئرتفا اذإ ةعيشلا بنذ ام مث

 نم عيمج كلذ ىلع صن امك مورلا كلم ىلإ هلوسرو «هريمسو ناورم نب كلملا دبع

 مهداهطضاو ةعيشلا ىلع نيّيومُألا ةوسقب ءالؤه فارتعا نم انفرع ام عم هل مجرت

Ufميدن سراي نأ يعيبطلا نم سيلأ .داهطضا  SLLنم عونلا اذه لثم هريمسو  
 !؟ دوهيلا نم ةعيشلا لصأ نأ يعّديف داهطضالا

 هل سيل ءابس نباك دوهبلاب gall حئاسلا همعز Se] ةعيشلا b ST$ لع

 (ه۳۲/ت) رابحألا بعك تايورم نم سكعلا ىلع «هنع مهتايورم يف رثأ ىندأ

 ةغاو ءةتسلا حاحصلا فئاحص هبيذاكأ obs يذلا USI to sell كلذ

2 

 .هراغو (ه 04 /ت) ةريره gl هتايليئارسإب

 قنلاو ماشلا ىلإ بهذ ST يلجبلا بدنج نع ربتعم دنسب يربطلا ىور دقف
 «gle :لاقف A Le [رمع نبا يأ] هللا دبع هل لاقف عجر مث ,بعكب

 :هللا دبع لاق .كلم بكنم ىلع دومع بطقلاو ءاحرلا بطقك بطق يف ءامسلا نأ
 بلق يف ةيدوهبلا SEs ام :لاق مث ؛كتلحار لثم كتلحر تيدتفا all تددول
 PGI نأ BINT تاونشلآ Lad Ty > JSF ls نأ تداكف دبع
 هبنم نب بهو تايورمب Jl sal Fo نأ اك "«رودت نأ ًالوز اهب اؤك

VEL/)اع كيهان «رابحألا بعك تايورمب هرّثأت نع لقي ال رخآلا ّيدوهلا (ه  

 ناكو ؛تايليئارسالا نم (ه50 /ت) صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هب SIH ناك

Gaga ):۲٠. ةينغم داوج دمحم/ لقعلاو رظتنملا )١ 

 1١/70. :رطاف (؟)

 . :٠٤١/۲۲ يربطلا/ نايبلا عماج (۳)



eee \4eيفاكلا نع عاقل  

 . "”كومريلا موي باتكلا لهأ مولع نم نيتلماز باصأ دق

 شدی نأ نّكمتي یتح .هتلود يف ًاراشتسم أبس نبا ذخّني مل at We Si اك
 ىلع صنت ةّئشلا بتك يف تاياورلا ناسل اغإو .ّيعيشلا ركفلا يف دوهيلا ميلاعت

 .رانلاب هقارحإ

byنم وه نينمؤملا ةرمإب ىست نمل لوألا راشتسملا دجن  LIBSيفرحمو  
 تمت يذلاو «ديزي هنبا راشتسمو ةيواعم ىلوم (نوجرس) ئّمسملا ينارصنلا «ملَكلا

 رأئي ال ملف ,روجفلاو اتخلا ليلسو لْغَولا بسحلا يذل ةفوكلا ةيالو دقع هتروشمب

 !؟ نيبومألا ةفالخ ىلع ةريغلا راعش تحت تقحش ةماركل هراصناو اذه لثم

 : يسرافلا عّيشتلاو ةمامإلا

Ul,ةيسراف ةعزن ٌيعبشلا بهذملا لصأ نوك ءاعّدا نع  Ysنونيدي سرفلا  
 قح pth ةمامإ اوتبثأ اذكهو ! باختنالا ىنعم نوفرعي الو ,ةثارولاو كلملاب

 دمحأ روتكدلا هدكأو ,ةرهز يبأ خيشلا نع رم اك ّيدهملا ىلإ ةمامإلاب مهوق ئبتنا
 مهفطع Blin :هلوقب 88 تيبلا لهأل مهتالاومو سرفلا عّيشت ببس هنايب يف نيمأ

 كلم درجدزي ةنبا نم نيسحلا هنبا جوز  نوخرؤملا لوقي امف هّنألف ؛ لع ىلع
 دالوأ نع مهاضر ,lal ‹ يسراف مهفصنف جيشم بسن مهنيبو هدالوأ نيبف «سرفلا

 ols AN ضيوفتلا ةيرظنب اونمؤي نأ ةرساكألا نمز نم اودّوعت nek ؛ ةمطاف

 | .« نبا ىلإ بأ نم لقتني هللا نم سبق مهيف ءافلخلا

 :هباوج يف نجنلا يريهزلا خيشلا لاق

NOY ةعانعن يزمر .د/ ريسفتلا بتك يف اهرثأو تايليئارسإلا )١( 

 ) )۲:نيمأ دمحأ/ ةيودهملاو ىدهملا 79.



 AV اهميجحتو إلا ىدهملاب داقتعالا ةركف ليلحت / لوألا لصفلا - لوألا بابلا

 «( يسراف مهفصنف) ةملك نم قدصأ ALS نم ةملك ىلع يرظن عقي :لوقأ»

 :لاق ثيح shee ريبكلا رعاشلا لوق ىلإ كلذب راشأ نإ
wt BS ْنَع jl َتْسَبَفَو بأ PERSE ذق 

 بّرَحلا َنيِدَو ءسْرْلا َدَدْوُس ِهِفاَرْطَأ ْنِم م Ped َتْمَمْضَو

 :يلؤدلا دوسألا يبأ لوقو

Meds Oyمئامتلا هْيَلَع ثطيِن ْنَم مَرْكأل  مشاَهَو ئّرشك نيب  

 نولوقي wel وهو cate ءايربأ مه ام ىلإ اهفاضأ لب  هتملك ىلع رصتقا ام هّنكلو

 ! ةرساكألا مهفلسل ًاديلقت لولحلاب

 ديلقت ةنعارفلا ةيهولإب نولوقي نييرصملا قابو روتكدلا لهف يرعش تيل
 LE نييرصملا مهفّلَسل

 وه ءانه لاقي ام َّنَأ الإ ءانه هتداعإ نع ىنغي ام ةيديهقلا ثوحبلا ىف رم : لوقأ

 ناك امك ,جيشملا بسنلا اذه لثم سرفلا نيبو قيّدصلا ركب يبأ دالوأ نيب ناك هنأ

DLتاوخأ مهتاهمأو . 

 . ةرهاصم يه hal سرفلا لوخد يف al تناك اذإ» :يلئاولا خيشلا لاق

 رمع نب هلا دبع راهصإل سرفلا نأستيف ةّلعلا هذه درّطتال اذاملف , سرفلل نيسحلا

 مهتاهمأ استلا ءافلخ نم ريثكلا كانه أ اك «؟ كلذك ركب يأ نب دمحو مه

1 

 )١( يفجنلا ي'ريهزلا ىلع دمحم/ نيمأ دمحأو ّيدهملا : 54,

 :يلئاولا/ عّيشتلا ةيوه (؟) 0,.



sess 4۹۲يفاكلا نع عافد  

 sol نم «ةيبرع ريغ

 زوريف تنب ذيرفهاش همأ Aol بحاص هيمسي ارك صقانلا ديلو نب ديزي -
 ذابق نب ناورشونأ نب زمره نب زيوربأ ئرسك نب رايرهش نب درجدزي ئرسك نبا

 , ةيكرت هيل هتادج ئدحإ تناك امك .درجدزي نب زوريف نبا

Ld,لوقي ديزي ناك : 
 ناورمو سراف ىرسك نبااسنأ

aناقخ ىدجو ىدج  

00 0 

 .ةمالس : اهمسا ,ةيربرب ءدلو al هّمأ : lal روصتملا

 .دلو ّمَأ ashe : :روصنملا ail دبع نب دمحم ّيدهملا هنبا -

 .نارزينلا : يهو دلو أ ةيشرج :a يداطلا ىسوم -

 .نارزيخلا : يهو دلو i ةيشرج al :ديشرلا نوراه -

 . لجارم :اهل لاقي ٠ دلو هَ ةيسيغذاب Wil :نومأملا -

 .ةدرام Ub لاقي calyx ٠ مَا :مصتعملا -
 .سيطارق :اهط لاقي ءدلو 3[ aad :قئاولا -

 .عاجش :اهل لاقي ؛ aie هّمَأ : لكوتملا -
 .رارض Ub لاقي ly 2 هّمَأ :دضتعملا -

 ءالؤهف .دمتعملاو ٠ يدتهملاو < زتعملاو ٠ نيعتسملاو ,ريصتتملا عم لاما كلذكو

 "اوال وأ ت YA نم مهلك
 ؟ىنوفجب ئذقلا نم ىفخلا ىرتو اهئاذقأ ئرت ال كنيع لاب اسم

e 

  (V)/ت) بيبح نب دمحم رفعج يبأ ةباسنلا ةمالعلل رّبحملا باتك عجار  ۲٤۵:(ه ١" 0[,



 Ps اهميجحتو 340 ّيدهملاب داقتعالا ةركف ليلحت / لّوألا لصفلا - لولا بابلا

 ةعبرألا بهاذملا ةعأف «ناستلا ىلع لضفلا سرفلا لاجرل SF لع ةدايز اذه
 .لبنح نب دمحأ الإ برعلا نم مهيف سيل

 .جاجحلا نب ملسم ريغ برعلا نم مهيف سيل ةتسلا حاحصلا باحصأو
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 يف يلئاولا خيشلا هتبثا اك رشاعلا نرقلا ىتح ننسنلا لقعم يه ناريإ نأ اك
 .مهسفنأ BLN لهأ صوصن ىلع هداتعاب عّيشتلا ةيوه

 تسيل SEE هللا لوسر وه عّيشتلا ةرذب رذب نم GI ىلع ةلادلا ثيداحألا GI اك

 نم مه الو ,نيلوهجما نم سيل ةباحصلا نم عّيشتلا راصنأو ,نيثحابلا ىلع ةيفاخ
 .ةمهملا تاركنلا

5 4. 4 5 

 .هلهأ نم قحلا باصتغاو ةرامإلاب نايفس Gh نب ةيواعم لالقتسا

 رهزدلوج اذهف PLM خيرات يف عّيشتلا ةقارع نوري مّيشتلا موصخ Ol عم

 نوضغ يفو SEB ئنلا ةافو موي تناك عّيشتلا ةأشن Gl ةعيرشلاو ةديقعلا يف ئري

 ناملس ّدع دقو هرجف يف نيمأ دمحأ هراتخا ام وهو ,"”ةرشابم ةفيقسلا ثادحأ

 . "ال لعل نيعّيشتملا عئالط نم دوسألا نب دادقملاو «يرافغلا رذ ابأو ,يدمحلا

 . أبس نبال ناك مأ ,ٍلئموي ةفيقسلا ثادحأ ةضهانم يف رود سرفلل ناك له ئرت

 !؟ رودلا اذه لثم  ةفارخلا

 نأ الإ كلذ يف ةلاطإلل يعاد الو ,فئاحصلا فآلا عّيشتلا خيرات نع تبتُك دقل

 ًابابسأو ةأشن ّيدهملا روهظب داقتعالا ةركف عم ةمامإلاب لوقلاو عّيشتلا ةأشن طابترا

 ا :مالسإلا ىف ةعيرشلاو ةديقعلا )١(

 ,.777:نيمأ دمحأ/ مالسإلا رجف (۲)



 اهتلدأ أل ؛ لاوحألا نم لاحب اههلصف ناكمإ مدعل ثيدحلا اذه يلع للمأ ام وه

 .ةتباثلا ةئشلاو ميركلا نآرقلا نم ًاعيمج

 : ةعيشلا ىلع طغضلا لماوعب ّيدهملا ةركف طبر
 BY ؛ةركفلا ءوشن نيبو ,ةعيشلا ىلع يسايسلا طغضلا لماوع نيب Be ال

 Blue درت نأ ًاليلد يفكيو < ميركلا نآرقلا وه AB يدهملا روهظب داقتعالا لصأ

 اهقرط تيرمحأ اک 16 دهم مابإلا يف ةداولا تابآل ةرشفم ثيداحأ ةسمجحو

ES,ىلإ رظني ال نمل ئمعألا ديلقتلاو ةدروتسملا تاليلحتلا ءارو قايسنالا  
 لثم نم ءاهيسانتو OLE هتايآ نع لفاغتلا ىلع ليلد «يغبني IS ميركلا نآرقلا

 : ىلاعت هلوق

ar rey tl BEY 
3 Gb َنوُدْفَي 485 ash ibe > 

dens هُيََعْحَتَو ةَ وكما te . - ةا مهلعجتو ل play3 َنيئِراَولآ  
eat HAY اَنلَعْجآَو « - 

go sh ly اهب 05885 الف UT ald U5 9 - 
 ءانرق ال تيبلا لهأ لعج يذلا نيلقثلا ثيدح Jad نأ اذه دعب ةهادبلا نمو

 ىلإ لوحي الو لوزي الو ,هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا باتكلل

MV eb pe SIV) 

 WYNN :ءايبنألا(؟)

 ) )۳سصصقلا :0/۲۸.

 )٤( :ناقرفلا ۲۵/۷٤,

 يف اهلورنب LN لهأ حيرصت ١۳۸ص بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا يف يتأيسو WIEN :فرحزلا 0(

 . . ا يدهملا



 VAs اهميجحتو 320 ئدهملاب داقتعالا ةركف ليلحت / لّوألا لصفلا - لوألا بابلا

 نامزلا رخآ ىلإ ًادوجوم مهدحأ نوكي oly BY تيبلا لهأ كلذكف ,نامزلا رخآ

Yadناقرتفي ) geىلع_ فيرشلا ثيدحلا ٌصنب ادري  foil(ضوحلا) . 

 ,كلذب اهنم Bol يف حّرصُي مل اهّلك مهبتك هذهو .ةمامإلا ةثاروب لوقت ال ةعيشلا نإ

 مامإ دوجو ةروردضو «صنلاب اولاق انو ءاهيلع مهتلدأ USM لصفلا يف ترم دقو

 ىلاعت هللا ججح لطبت الثل باتكلل نيرقو ةعيرشلل ظفاح ليج لك يف موصعم
 ش .ًارومغم ًافئاخ وأ .ًاروهشم ًارهاظ كلذ دعب نكيلو «هتاشبو

 لجر فلخ BE ئسيع ةالص boy :(ه 805/ت) ينالقسعلا رجح نبا لاق

 نم حيحصلل ةلالد ,ةعاسلا مايق برقو «نامزلا رخآ يف هنوك عم (BN هذه نم
 Oat BAB نم ولخت ال ضرألا َّنِإ :لاوقألا

 دل لعل Be بلا cles ىلع ًابّقعم (ه (AVE/S يمتيهلا رجح نبا لاقو

 : هصن ام « ميجرلا ناطيشلا نم هتيرذو كب هذيعأ ينإ ally - #8 ةمطاف هجّوز نيح

 مل ولو .يتأي نمو «ٰئضم نم هنم ناكف ؛|هيلسن يف ME هئاعد Wy ترهظ دقو»
 ."« كل ّيدهملا مامإلا الإ نيتآلا يف نكي

 لوقلا تدلو يتلا يه ةعيشلا ىلع طغضلا لماوع GI ئعّدُي نأ اذه دعب بيرغلاو

 UES ءالؤه دنع روهظلا ةركف نوكت نأ AS اذه نم برغألاو يدها روهظب
 ظاحلب اهنيب قيفوتلا ةلواحم نع ةقثبنمو gels يسايسلا نيعضولا نيب ةطبترم

 نم ةعيشلل ًاجرخم ّيدهملا ةركف نوكتل ! ركنملا نع يهنلاو فورعم اب رمألا ةروراض
 1 !! اهتمزأ

 HSH لهأ ءاملع لسلست نم )۲١( مقر يف رجح نبا مالك ىلع انقيلعت رظناو ۳۸۵ :3 يرابلا حتف )١(

 YU ص بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا ىف اهرتاوت وأ ىدهملا ثيداحأ ةحصب نيلئاقلا



SOOO 5مما نمرة جنة منة معمم  ESSERE CO COCOيفاكلا نع عاقل  

IS,يمالسإلا عرشلا ماكحأ ليطعت ءالؤه دنع يدهملا ةيضق هينعت ام  

 .فينحلا

 :ركنملا نع يبالاو فورعملاب رمألا محي يدهملاب داقتعالا

 فقي نأ (يدهملا) ذقنملا حلصملا اذه راظتنا ىنعم سيل» :رفظملا خيشلا لاق

 نم مهيلع بجي امو ؛مهنيد نم قحلا ىلإ دوعي اف يديألا يفوتكم نوملسملا
 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ,هماكحأب ذخألاو ,هليبس يف داهجلاو ,هتردصن
 يعسلا هيلع بجاوو ,ةيعرشلا ماكحألا نم لزنأ اب لمعلاب فلكم أدبأ ملسملا لب

 wh ْنأ هيلع بجاوو ,ةقيقح اهيلإ ةلصوملا قرطلاب حيحصلا اههجو ىلع اهتفرعمل

ballنع ئبخيو  Silنم نك ام  aldمكلكو عار مكلكو هتردق هيلإ تغلبو  

 حلصملل راظتنالا درجسمب هتابججاو نع dll هل زوجي الف . « هتيعر نع لوؤسم

 لعجب الو She JE الو ًافيلكت طقسُب ال اذه BB «يداملا رّشبملاو ,ّيدهملا
 . 70« مئاوسلاك ًالمه سانلا

 فورعم اب رمألا تبجوأو Ube هللا ىلإ ةوعدلاب ترمأ يتلا مالسإلا ئدابم 6

 ئدابملا هذه < قحلاب مهيصاوتو «سانلا ةياده ىلع تَّدحو ءركنملا نع يهنلاو

 راظتناو ءاهقيبطت ليج OS مزلثو cols US ىلع يرست ةلماشو dle ئدابم

 ر ار داملا هله سش ي ال نیلا راس ر يف اک ديلا روف

 ,ةندهلا اونلعي نأ مهنم ذاّذشلا لإ نيملسملا عيمج مهو - ةركفلا هن هذه arr ص

el elyفرط نم مهتكرعم  doleلطابلا ىلع نوتكسيو  ueروهظ راظتنا  

 ؟ئدهلا

 .يدهملا يف انتديقع ۳١(: ) ةرقفلا ١١9 : رفظملا خيشلا/ ةيمامإلا دئاقع )1(



 AV اهميجحتو ل Gaga داقتعالا ةركف ليلحت / لوألا لصفلا - لوألا بابل

nee 

gor eelا  

 ديهقلا رودب اوموقي نأ هيديؤم ىلعف ةيحالصإ ةيعمج ءاشنإب مايقلا ديري نم 6(
 راصنأ عم رمألا فيكف .هدئاوفو عورشملا اذه فادهأ by «عورشملا اذه زاجنإل

 ثب مهتابجاو نم سيلأ ؟ رشبلا عيمجل ةيملاع ةيمالسإ ةلود ءانب هتمهم نوكت نم
 ةاراجم مهيلع محي بجاولا مأ «سانلا نيب قاطن عسوأ ىلع يمالسإلا يعولا

 !؟ مالسإلا ةلود نبت ge) هيلع مه ام ىلع نيفرحنملاو نيملاظلا

 رصع ذنم BLN لهأ نم باّتكلاو نيثّدحاو ءاهقفلاو ءاملعلا فقوم ناك « معن

 . اهتحصب اولاق ذإ .ةركفلا هذه ءازإ ًاحيرص  رضاحلا تقولا ىلإو ثيدحلا نيودت

 رتاوت اهعومجم نم دافتسُي يتلا رابخألا نم Se 3# fall نع اهدورول
 ثب ءازإ يمالسإلا مهبجاوب اوماق امك ,نامزلا رخآ يف ل ّيدهملا روهظ ثيداحأ

 ىلع ديزي ا كلذو اهتّكصب نيككشملا نم مهريذحتو ,نيملسملا نيب ةركفلا هذه
Wy ' 

 : LES نیعېرا

 ,يمالسإلا يعولا ثب نم هب اوماق امو مهئاملعو ةعيشلا 221 نع ًالضف اذه

Ids no,ةعيشلا لاجر نع فرع امك ,ةعيشلاهقف يف ةفورعم توغاطلل يضاقتلا  
 يف ريسلاو مهلامعأ ةرادإ يلوت مدعو ,ةمكاحلا تاطلسلا ةنواعم نع ماتلا مهداعتبا

 فَرَعل مهب اودتقاو مهلعف نوملسملا لعف ولو .مهتريسب ءادتقالا وأ «مهباكر

 .لوزي وأ هنع يهنلاب ركنملا رسحنيو «فورعمل اب رمألا رشتني ذإ هردق توغاطلا

 )١( ّيدهملا مامإلا : عجار  HEE؛رافصلا ىسوم نسح / بوعشلا لمأ ۸٠.

 ةسردم ةبتكم رادصإ/ (ةيسرافلا ةغللاب ) تيب لهأ يدهم :باتك يف اهيفلؤمو بتكلا ءامسأ عجار (۲)

 حيبذ ةمالعلا مالسإلا ةّجح دادعإ نم يه بتكلا هذهب ةّدعملا ةمئاقلاو :N\A ١ نارهط نوتس لهج

 .روكذملا باتكلا يف كلذ ىلإ ريشأ امك يتالحملا هللا



reer eer teen eee etree eee sere Sa eee ete ۱۹۸يقاکلا قه عاق  

 ىلإ بؤقتلا نم مهخيرات دادتما ىلع اوُقِنَأ ثيح ةعيشلا ءابدأ لاح ناك اذكهو

 فسؤملا نمو .مهريغ هيلع سفانت يذلا ماطحلاو لاملا يف اوبغري ملو ءةاغطلا طالب

 يف مذلا ضرعم يف اهقاسف ءاههجو ىلع ةقيقحلا هذه نيمأ دمحأ روتكدلا مهفي ال نأ

absيف لاقي ناك سلا بدألا نم ريثك ناك نُئلو» :لاق ثيح ةيودهملاو ّيدهملا  

 حدم يف لاقي ناك يعيشلا بدألا Sb. oi ally كولملاو ءافلخلا حدم

aIراحلا ءاثرلاو  d«٩ ہهالتق  

 يف ةعيشلا بدأ لوح نيدلا نيز نيمأ دمحم خيشلا ةملك صن ليجست Sul انهو

 :لاقف نيمأ دمحأ روتكدلا ىلع 03,

tlyهذه نال ؛ لاجلا نم هيف امو «ةعورلا نم يعيشلا بدألل ام ركنأ ال  

 ةعيشلا بدأ .بدألا قّوذت ئراق WS ag ةحضاو يعيشلا بدألا يف ةرهاظلا

 نأ اهاهد بدألا قلطأو ءرهظي ْنأ امه نامزلا دمخأ ,ةبهتلم فطاوعل ئدص

 بدألا يفو .دّعصتي نيح درولا ءامو ,قرتمي نيح ا حوفي اک حافف ءروثي

 ثبخ GE نيح رانلاك ةبيثكلا بولقلل نزحلاو .مدلا ةبهرو .عمدلا By يعيشلا
aadنأو ءهتروث يف يكبي نأ يعيشلا بيدألا عيطتسيو .زيربألا بهذلا ٌقنتو  

 : 9 اياظش نم قلي JY ؛ نيتلاحلا اتلك يف فقوملا ىلع رطيسي نأو lS يف روثي

 دتسشي نيح تبكلاو «لوقت نأ تعاطتسا ,LESS لمعت نأ ةعيشلا عطتست م

 at Lol تارفزلا عم hag م ,ةفطاعلاب ةديقعلا جزهل سفنلا قامعأب لصتي
ellsيفو .يكبتسيو يكبيو  BTُهَّنَأ اهنع رعت نأ عيطتست ال ٍناعم نيزحلا  

 . عبقوتلا يف اتهباشت oly ىفاعملا

 .81:ةيودهملاو يدهملا )١(



 Ans اهميجحتو لل ّيدهملاب داقتعالا ةركف ليلحت / لّوألا لصفلا - لوألا بابلأ

 بدأ نم ةورذلا يفو ,نيملسملا بدأ نم ةّمقلا يف ةعيشلا بدأ لعجي ام اذه

 Babel يف ةرقعلا مايأو .نيسحلا موي نم ةعيشلا هتدافتسا ام ضعب اذهو .ةبورعلا

 .«ءامدو عومد خيراتلا 3 مهمايأو

 مهريغ حدي نأو ,مهحدُف ةعيشلا ply نأ دارأ نيمأ دمحأ ذاتسألا 2 : لوقأ

 يوذ حدمك سيل ,مهاومأ يف ةبغر ةاغطلا حدم َّنأل ؛ رعشي ال ثيح نم مهّمذف

 ديدنشلاو ,مولظملا فص ىلإ فوقولا مزقلملا قداصلا بدألا تامس نم ST اك

 ىلع ركنملا نع يهنلاو فورعم اب رمألا نم وه اذهو cold امهمو ناك ll ملاظلاب
 .نيملاظلا بيس لجأل مهنيدب هلهأ ئخسي يذلا بذاكلا بدألا سكع

 دا ئدهملا مامإلا روهظب ناهيإلا تامزلتسم نم SL لوقلا ىلإ مّدقت امم صلخنو

 مهئاهقفو .ةعيشلا نأ هب حّرص ام اذهو ءركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا وه
 . مهئابدأو مهئاملعو

 :ةطلسلل ةضراعملا مدعو ٰيدهملاةركف

Elئعّدا نم  SIيتلا تائيبلا يف تعرعرت دق ّيدهملا ةركف  ashجورخلا مدع  
 اهرثكأو تاءاعّدالا نهوأ نم all يرمعلف « مهتضراعم نع دوعقلاو نيملاظلا ىلع
 دادتما ىلعو gab gy مهدحو مه ةيمامإلا ةعيشلا GY ؛ قئاقحلل ًاريوزتو ًابذك
 نيبارقلا فآلا اومّدقو ,نيموكحلا بهذم ال ملاظلا مكاحلا بهذم ةعزانم  مهخيرات

 يف ةلاطإ YY اهضرع يف ةلاطإلل ةجاح ئرأ ال يتلا .ةلصاوتملا مهتاضافتنا يف
 LOAN نع ىتح اهتفرعم بغت مل يتلا تاحضاولا

 )١( نيدلا نيز نيمأ دمحم/ ةيودهملاو ّيدهملا ثيدح يف نيمأ دمحأ روتكدلا عم :۸۸.



Yooىفاكلا نع عاقل ااا  

 ةلاح نع ْئبني ناك ماكحلا نم BO ةعيشلا df فقوم BT مهَف نَم أطخأ دقلو

 نوعي اوناك ل eel IS فلأو الك ,مهيلع ey مدع ىلع ةقفاوملاو ءاضرلا

Lueىلإ فوقولا تابجاولا كلت مهأ نيب نمو «هتابجاوو هقوقح فرعي ًايلاثم  

 نم نّقيتو AS ملاعلا اهفرع ةمج دهاوش ate بيرقلاو رصاعملا خيراتلا يف Sf اك

 Boy «مالسإلا Lay نع عافدلا لجأ نم مهحاورأب ةعيشلا ىخسي فيك اهالخ

 ةرتعلا ALL ًاراظتناو ةفط ةبطاق نيملسملا AST نم atl عم .توغاطلا شرع

 هجرف ىلاعت هللا لّجع هيدي نيب ةداهشلل ًاقوش  قالطإلا ىلع_ مهّدشأو «ةرهاطلا

 .فيرشلا
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« 

 : دیه

 يف ال ّيدهملا روهظب داقتعالا ةركف ءوشنل قباسلا ليلحتلا باحصأ نأ كش ال

 لماوعب اهطبر وأ ةيمالسإ ريغ لوصأ ىلإ ةركفلا لصأ مهعاجرإب نامزلا رخآ
 يف تمَّدقت امك ئرخأ تاليلحت نم كلذ ىلإ امو ةعيشلا اهنم GE ىتلا طغضلا

 يف ةدراولا ثيداحألا عم ةضراعملا Sash ضراعتت «بابلا اذه نم لوألا لصفلا

 EAI لهأ دنع ال يدهملا

 يكل ؛ةفيرشلا ثيداحألا هذه ءازإ ًاحيرص ًافقوم اوذختي نأ مهبلع ناك اذهلو

 اذهو «ةركفلا هذه ءوشن بابسأ نع يأر نم هوراتخا ام عم لقألا ىلع- مجسني

 وهو الأ ,ّيدهملا روهظ ةركفل مهليلحت عم بسانتي يذلا فقوملا مهذاختاب ًالعف مت ام

 ريربتل ةيهاولا تاجاجتحالاب مهكشقت عم اعيمج اهّدرو ثيداحألا هذه ةحص راكنإ

 .مهتمئأو BAI لهأ ءالع بيذكت مهفلك يذلا فقوملا اذه

 يف ةدراولا BW يدهملا ثيداحأل مهضفر يدي نيب هومَّدق ام نايب Dk اهفو

 حضّنيس اك .ًالصأ هب جاجتحالا ٌحصب ام اهبف سيل ةيهاو تاجاجنحا نم مههتك

 :يهو ,اهدينفتو اهتشقانمو lane اهضرع نم
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 JM جاجتحال

 Wh يدهملا ثيداحأل نودلخ نبأ فيعضت

 اوئّبشت املاط ذإ ءال ّيدهملا ثيداحأ ضفر يف مهتاجاجتحا Aal نم وه اذهو

 اوعاري مل مّبأ عم .دقتعملا اذه رايها ىلع اهب اوُجتحاو «نودلخ نبا تافيعضتب

 ةّحصب نيلئاقلا ءالعلا عيمج لاوقأ اولمهأو ,هتئطختو نودلخ نبا ىلع ءالعلا دودر
 نودلخ نبا لمعل مهليوهت عم ءاهرتاوت يف نيقّقحلا لاوقأ عم ,ثيداحألا هذه
 .اهضعب Tear Ub هفيعضت ءانثأ at pat مهيسانتو

 ةياردلا لهأ فارتعاب فيعض ريغ ؛ٌيدهملا ثيداحأ نم هفكض ام Bl عم اذه

 , هقحب نعطلا Cut كي ملو «ثيداحألا هذه ةاور نم هيف gab نم دوجول ام مهسفنأ

dad Ul,ضعب  Lelyيلاوي نم دنع عّيشتلاو  ot نودلخ نيكد  

 وأ ؛ئرخأ ةحيحص قرطب ثيداحألا هذه gy اًمأو ! ةقاثولا عم عمتجي ال

 يتلا رومأألا نم كاذو اذه ريغل وأ ًاضعب اهضعب يّرقي تاعباتمو Ub دهاوش دوجول

noاهوحنو ةرهشلاك فيعضلا اهب . 

 ذاتسألا لاق كلذ يفو «نودلخ نبا تافيعضتب اوكّسَقو cals كلذ اولمهأ دقل
 عسوأ دقلو » : ةّجحلا هذهب ًاكّسمتم ئدهملا ثيداحأ نع نسح دمحم دعس يرهزألا

eldeاهَّضّفرو .ًادينفتو ًادقن ةعومجملا هذه هتدقنو ثيدحلا  Butyنبا ةمالعلا  

 ۲ نودلخ



essen Yeيفاكلا نع عافد  

 ءاملع مّلكت دقلو » :لاقف ,قداصلا مامإلا هباتك يف ةرهز وبأ كلذ ىلإ بهذ امك

 اإ :لوقن كلذلو ءاهدانسإ اودّتفو ّيدهملا ركذ تور يتلا رابخألا دانسإ يف نسا
 Oe est دنع ةرّوفتم ةديقع تسيل

 باتك يف ّيدهملا تاياور ىلع قعاصلا ةرهز يبأ خيشلا موجه ناك اذهو
 هتبسن نم مّدقت امل ًادج ًايعيبط Lal Ah قداصلا مامإلا ىلإ اهتبسن راكنإو ,يفاكلا

 نبا نع ناك ام الإ مهنم دحأ هلوقي dy مهنع ردصي مل ام AN لهأ ءالع ىلإ

 .نودلقملا هعفري ًاراعش هلوق راص يذلا نودلخ

 ةعوسوم بحاص  (ه ۱۳۷۳/ت) يدجو ديرف دمحم لاق ًاضيأ كلذ يفو

 سمج هتعوسوم يف دروأ نأ دعب - فيرشلا رهزألا ةديرج رحمو نيرشعلا نرقلا
 ,يدهملا ثيداحأ نيملسملا XT نم ريثك فّمض دقو» :ئدهملا يف ةياور ةرشع

 AS نم ئأرمب نوكتل ةعمتجم اهاندروأ Ul نحنو هيف رظنلا زوجي ال امم اهوربتعاو
 .«سانلا ىلع اهب ليلضتلا ىلع dll ضعب أرجي ال ئتح رمألا اذه يف ثحاب

 - اههنيب دراوملا هباشتل  ثيداحأ نم هدروأ Le نودلخ نبا هلاق ام رصتخا مث

 . اهتيلوقعم مدع Lede .هيلإ رشي مو

 ًاضيأ حّجبت دق (ه 11/7/ت ) يردمملا نيمأ دمحأ روتكدلا or اندجو اك

 yas نبا لعفب

dyلضافأ نم وهو - (ه 18١ /ت) يعفاشلا يرابغلا ضيفلا وبأ هانع ام  
eleهلوقب - ءالؤه نيرصاعملا نمو رهزألا  GVدقلو » :لاقف .ءالؤه نم ًادحاو  

 NT4 :ةرهز وبأ/ قداصلا مامإلا )١(

 LAV IVS ىدجو ديرف دمحم / نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد (؟)

 :٠٠۸. نيمأ دمحأ/ ةيودهملاو ىدهملا (۳)



 eV ال ئدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 هركنأف ئدهملا ركذ هسلجمب ئرج هلأ رهزألاب نيسّردملا ءالعلا ضعب نع تربخأ
 ؟ اهفعض ببس نع هتلأس اله : نربخأ نمل تلقف ! ةفيعض هئيداحأ َّنِإ :لاقو

oe,نم اهفّعض  BULLIول هلأ عم ؟  etًاباوج هللا باو عاطتسا امل كلذ نع . 

 ثيدحلا ظاّقح نيب اهرتاوت ىلع wile ئدهملا ثيداحأو !؟ عيطتسي فيكو
000 
 «هداقنو

 يف ّيدهملا ثيداحأ Si معزف (Mall was) يف ناهبجلا ee رثأ قيقا م

 !!! هاعّدا ام ةّكص ىلع ليدعتلاو حرجلا بتُك ّدهشأ دقلو ٠ اهلك ةلطاب ةّئشلا بتك
 ىلع foro يذلا يمظاكلا نيدلا ردب ديسلا نم هيلع ًاضارتعا ناهبجلا دروأ ثيح

shelامل اهريغو دئاوزلاو ديناسملاو حاحصلا بنك يف ّيدهملا ثيداحأ دوجوب  
 كلت نأ :يمظاكلا ضارتعا ىلع هباوج نم ناكف bec ناهبجلا راكنإ نم مّدقت
 هذه در مزلتسي الو ALAN لهأ بتك يف ةبوذكملا ثيداحألا نم يه ثيداحألا

 نأ اك اهزييم نكمي يتلا ةفئازلا دوقنلاك همعزب LEY ءاهيف بوذكملا دوجول بتكلا
 | penal هناكم يف ثيدح WS تعضو دق ليدعتلاو حرجلا بتك

 هملقب لاجو لاص ثيح «ييللا حئاسلا نيسح يلع ذاتسألا ءالؤه دعب ءاج مث

 ءارآلا مقع نم ةوشن ًالتما دق هلاخأو .ةيمالسإلا ةوعدلا ةيلك He تاحفص ىلع

 ىف ًاقيرط (انثارت )ل حتف دق هنأ هءاّرف ًامهومو ءاهتدجب نبا هلأ ًالّيختم اهحرط يتلا
 قحلي ملو هتل ؛ هنازيم يف نزتي مل هدقن GF عم «هلبق دحأ هجلي مل (دقنلا نيزاوم)
 .نيقوبسملا رخآ ناكف همّدقت نم

 ثيدحلا ملع يف ةلوطب ضيفلا وبأ تبثأ دقو ؛ةمدقملا نم . 7 :يرامغلا ضيفلا وبأ/ رظتنملا يدهملا )١(
 وأ ىدهملا ثيداحأ ةّحصب نيلئاقلا ءاملعلا لسلست نم (EA) مقر عجار :نيرصاعملا نيب اهريظن لق
 YM ص بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا ىف ءاهرتاوت

 :٤۷۹ EAs ناهبجلا/ مالظلا ديدبت (؟)



 یقاکلا نع FLU ا ۰۸

 ةعيرسلا ةراشإلا ٌدوأ هلل يدهملا ثيداحأ يف حئاسلا ذاتسألا ءارآ نايب لبقو

 : مهو ءالؤه ريغ نم هقبس نم ىلإ

 يبيشاشنلا فاعسإ دمحمو ,رانملا ريسفت 3 (ه ١١605 /ت) اضر ديشر دمحم

W/o)حيحصلا مالسإلا يف (ه , tyيف (ه 89١١/ت) بیطخملا نيدلا  

 نيب عاردملا يف  :الؤهل رصاعملا - يميصقلا يلع هللا دبعو da all طوطخلا

 .ةينثولاو مالسإلا

 يف ةيعرشلا مكاحلاو ةينيدلا نوؤشلا سيئر  دومحم لآ ديز نب هللا دبع خيشلا
 روظنم دمحم خيشلاو ,رشبلا ديس لوسرلا دعب رّظَتنُي ئدهم ال :هباتكب  رطق ةلود
 ةرماؤملا يف رفلا معنملا دبع روتكدلاو «مالسإلا نازيم يف ALM ةروثلا يف ينامعن
 هللا دبع روتكدلاو ,ناتداضتم ناتروص يف يودنلا نسحلا وبأو Lal ىلع
 دئاقع نالطب يف يسنوتلا راتسلا دبع دمحو «مق تايآ تالوكتورب يف يرافغلا

 روتكدلاو «يسرافلا موهفملاو AEN موهفم نيب عّيشتلا يف يرادنبلا روتكدلاو .ةعيشلا
 pie ميركلا دبع دمحمو ,نيملسملا خيرات يف قرفلا نع ةسارد يف يلج دمحم دمحأ

 ,ةيرشع ىنثالا ةيمامإلا ةعيشلل ةرصاعملا ةيسايسلا ةيرظنلا :ريتسجامل هتلاسر يف
 فيرحتو ةعيشلاو ,ءايبنألا ىلع ةّئألا ليضفتو ينيمخلا : هيباتك يف هللا لام دمحمو

 !! نارقلا

Gl satel >يِف  abl te gibi talل ام مگ واب و  
EY04( و م رر  

Nyمكَعَم ىنإ  Gaنيرطظتنُملا  »* . 

 .۷۱/۷:فارعألا (1)



 Ys 340 ئدهملا ثيداحأ ٌدر ىف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لولا بابلا

 : لوقأ

 «يزودو ءرلُّم :لاثمأ نم نويبيلصلا هبتك ام ,بتكلا هذه ءامسأ ىلإ انفضأ ام اذإ

 تمّدقت ا نسوهوو ,نسدلانودو ءرهزدلو جو .ناملكوربو «نتولف نافو

 يتلا ىلرألا اهوصأ ىلإ (دقنلا نيزاوم) عاجرإ ةيلمع تلهس - مهبتك ىلإ ةراشإلا

 ,ةلهجلا ءايبغألاب نيزاوملا كلتب انفصو عم (انئارت) مده مالسإلا ءادعأ اهب لواح

 عمتجلا ةفاقث مهف يف نيقرشتسملا تعا نع فسألا عم- يبرغملا ذاتسألا لفغ دقو

 !!( ةليلو ٍةليل (call :باتك ىلع قرشلا

 انعانتقا دادزا ءايسآ ف ةوطخ انوطخ «lis :ىسنرفلا Gobinean ونيبوغ لاق

 يتلا بتكلا رئ نم ًالاكو «ةحصو dis رثكألا وه < ةليلو ةليل all obs أ

 تبتك Mary Montago وغاتنوم يرام اَنُ « ملاعلا نم ء ءزجلا اذه راطقأ تفص و

 انه سانلا تاداع روصت يهف كلذلو يلحس فلؤم اهبتك صصقلا هذه Oly :لوقت

 قرشلا عمتجملا ةعيبط مهفل باتكلا اذهب نييبروألا فغش ئدم ملعن نأ يفكيو

 Antoine Galland نالاج ناوطنإ nie i ماق ام لالخ نم هتاف و

 00 ةرم نيعبس نم رثكأ ةجرتلا هذه

 هيلإ عمتسنلف ,نيزاوملا ally انثارت حّحصيل حئاسلا ذاتسألا Gh als اذه دعبو
 ليسلاك LL ast لهأ بتك ىف ةدراولا BE ئدهملا ثيداحأل هفصو دعب

GUلهأ هاور يذلا مخضلا ماكرلا وأ  ELIّدح ىلع مهدحو  OT pad 

 عنجار ۷ ١٠ص يعافرلا رابجلا دبع ذاتسألا خلل ةيفاقث تاعباتم : باتك نم لاوقألا هذه ائسبتقا )١(
 .هرداصم

 :VAG حئاسلا نيسح يلع / دقنلا ني د زاومو انثارت (؟)

LOL)185 :دقنلا ني زاومو . 



O CESS ECOSOC SESS Y\>ري روي مين ث تيمي فيي يبي يم  eee TORSيفاكلا نع عاقل  

 ًاثيدح اهفّكضو ٠ دقنلاب ثيداحألا هذه نودلخ نسبا مَن as J3 9( :لاقف

 : لوقأ

 Se نودلخ نبا اهفكض يتلا ثيداحألا عومجم وهو 19 / ددعلا ناك اذإ

 Line ًاماكرو Aye ًاليس لشي جاجتحالا اذه باوج 3 ًالّضفم كيت أيس

wisيقلاو ةعيسشلاو ةّنّسلا لهأ اهتياورب كرتشا يتلا هل يدهملا ثيداحأ رئاسب  

 يتلا اهقرط ةرثك نع كيحان ؟ ئام يف روكذملا ددعا ose لصاح اهعومحجم قو

 " صوصخملا اذهب ةيمجعملا تاساردلا عسوأب تيصحأ

 لك هيف عيضت يذلا اهل حون نافوطك- حئاسلا ذاتسألا ةغل يف - يه تسيلأ
 !؟ يشأ دوط JS هجوم تحت يتخيو ,ةفراجلا لويسلا

alyهابأت ,نودلخ نبا ىلع لطاب لوقت هّنِإ ؟ اذه ّلك عّيتتي نأ نودلخ نبال  

 JM جاجتحالا باوج

 ده, Gagall ثيداحأ نم نودلخ نبا فقوم :ًالوأ

Cad halبتك يف ةيورملا ّيدهملا ثيداحأ ضعب  EANلبق نم اهديناسأ دقن ىلإ  

 ah Ae) )نودلخ نباب فورعملا يبرغملا يمرضحلا دمحم نب نمحرلادبع خرؤملا

 اأ هيف اهعومجم غلبق سفرا بك نم Bed elgg تيما .تادلجم نسخ يف
 :YY لصفلااذه ىف نودلخ نبا تافيعضت يف ثحببلا جئاتن : رظنأ ًائيدح نيعبرأو ًادحاوو ةئامعستو



 NN إلا ئدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لةالا بابلا

 هلوق ليلحت عم ؛مالسإلا لهأ داقتعا يف ّيدهملا روهظ نع هلاق ام ركذن فوسو
 .هفارتعا ىلع ديكأتلا عم .ديناسألا نم هفّمض ام نايب مث .تاظحالملا نم ةلمجب

 HLA لهأ بتك يف درو ام ءوض ىلع هتافيعضت يف هتشقانمو ءاهضعب ةّمصب
 ركنأ نم ّنأب نايعلل حضني يكل ,نودلخ نبا تافيعضت يف ثحبلا ails ًاريخأو
 ل .نأشلا اذه يف ةيورملا ثيداحألا فعض ئعّداو ّيدهملا روهظب داقتعالا ةّحص
 الو ؛ثيدحلا ءاملعب الو ,ةفورعملا ةيمالسالا بهاذملا نم بهذم fl ًايدتقم نكي
 نم ةرمزل ًادّلقم ناك Uy «هسفن نودلخ نباب تح الو لب ؛ليدعتلاو حرجا ءاملعب
 ةراثإ نم مهمه أمل ,نامزلا رخآ يف ميظعلا ذقنملا روهظ اوركنأ نيذلا نيقرشتسملا

 .نوملسملا هتّكص ئري اهف كشلا

ilداقتعا ةرهشب ميرصلا هفارتعا يتأيسف ,نودلخ نبا فقوم نع  Jalمالنسإلا  

 هحيرصت ًاضيأ ينأيس امك .تيبلالهأ نم aly ,يدهملاروهظب  راصعألا fe ىلعو -
 .ئدهملا يف ثيداحألا نم بختنا ام ديئاسأ ةتشقانم ءانثأ ,ثيداحألا ضعب ةحصب

OFيتلا ثيداحألا نم ًادج ليئض ددعل الإ دقنلاب ضّرعتي مل نودلخ نبا  
 نيفرطلا بتك يف ّيدهملا يف ةيورملا ثيداحألا نم رشُعلا فصن اهعومجم يواسي ال
 عم «مهدحو Ht بتك يف ةيو رملا ثيداحألا نم رشُعلا ىتح الو .ةّنّسلاو ةعيشلا
 .هفارتعاب دقنلا نم ليئضلا ددعلا اذه ضعب ةمالس

 هل بسن ثيح ,هسفنل وه عد مل ام هل َيِعْدا دقف هلك كلذ نم مغرلا ىلعو
 .مّدقت امك اهتّمرب ّيدهملا ثيداحأ فيعضت نيرصاعملا GES ضعب

Latsنودلخ نبا مالك صن :  

 رمأ يف) :هلعج يذلا نيسمخلاو يناثلا لصفلا يف .هخيرات يف نودلخ نبا لاق
 ملعا» :هصن ام ء( كلذ نع ءاطغلا فشكو هتأشن يف سانلا هيلإ بهذي امو يمطافلا



٠.0... enna 0 Y\Yىفاكلا نع عافد .  

Iرم ىلع مالسإلا لهأ نم ةّفاكلا نيب روهشملا 8  lasهنأ  BLYرخآ  

 هعبتيو «لدعلا رهظيو «نيدلا ديؤي تيبلا لهأ نم لجر روهظ نم نامزلا
 .يدهملاب ىّمسيو ,ةيمالسإلا WL ىلع يلوتسيو ؛نوملسملا

 ىلع حيحصلا يف ةتباثلا ةعاسلا طارشأ نم هدعب امو لاّجدلا جورخ نوكيو
 ,هلتق ىلع هدعاسيف هعم لزني وأ SEI لتقيف هدعب نم لزني ئسيع Sly .هرثأ

Absهتالص يف يدهم اب . 

 :كلذل نوركنملا اهيف مّلكتو HEY اهجّرخ ثيداحأب نأشلا اذه ىف نوجتحيو

 ...رابخألا ضعبب اهوضراع امبرو

 نيركنملل امو نأشلا اذه يف ةدراولا ثيداحألا انه ركذن نآلا نحنو :لاق مث

 ةفوصتملا مالك ركذب هعبتن مث ,دنتسملا نم مهراكنإ يف مط امو ,نعاطملا نم امف

 :لوقنف «ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ نم حيحصلا كل ok «مهمأرو

 ,دواد وبأو ءيذمرقلا :مهنم ,ّيدهملا ثيداحأ اوجّدخ (UY نم dele نإ

shallyيناربطلاو «مكاحلاو ,ةجام نباو , ilsىلإ اهودنسأو ,يلصوملا ىلعي  

 ,دوعسم نباو dolby «رمع نباو ele نباو de :لثم ةباحصلا نم ةعامج

alsسنأو ؛ةريره » alyيردخلا ديعس › aly Asya alyةرقو «نابوثو «ةملس  

 اه ضرعي اهر ديناسأب ,ءزج نب ثراحلا نب هللا دبعو ,يلالهلا They «سايإ نبا
 ىلع pie حرجا GI ثيدحلا لهأ دنع فورعملا نأ الإ .هركذن امك نوركنملا

 وأ .ظفح ءوسب وأ ,ةلفغب ,ديناسألا لاجر ضعب ىف Lab اندجو اذإف ,ليدعتلا

 .هنم نهوأو ثيدحلا us ىلإ كلذ قّرطت .يأر ءوس وأ .فعض

 pail دق عامجإلا BG ,نيحيحصلا لاجر ىلإ قّوطتي امبر كلذ لثم :ٌنلوقت الو
2gىلع  Llءامهيف اب لمعلاو لوبقلاب  bsنسحأو «ةيامح مظعأ عامجإلا  - 



 A عم ال يدهملا ثيداحأ sod نودّقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا fall بابلا

 امب اهديناسأ يف مالكلل ًالاجم دجن دقف .كلذ يف اههتباثب نيحيحصلا ريغ سيلو «عفد
 .هماټب ئبتنا alls يف ثيدحلا il نع لقن

 . نودلخ نبا مالك ىلع تاظحالم :اثلاث

pone 

 عم .راصعألا رع ىلعو مالسإلا Jal نم ةّقاكلا نيب روهشلا :Sl :هلوق- ١

 ثيداحألا نم نيئّدحلا ةمأ هجرخأ اه - نأشلا اذه يف - مالسإلا لهأ جاجتحا

 اهضعب ةّحصب  يتأيس اك- نودلخ نبا فارتعاو PMH هللا لوسر ىلإ ةدنسملا

 ال ؛ (هل لصأ ال روهشم بر) :ليبق نم نوكي نأ نکی ال .دقن ّيأ نم اهتمالسو
 | . BBE بلا نع ًايباحص نيسم نم رثكأ اهاور يتلا رابخألا هليلد

a 
0 
 ل

 نأ هنس ٌعصألا نأ لإ تا يف ًاعيحص ناك نإو «روهشملا Gly هلوقف هيلعو

 .ةتكن هيفو GAY اهنيب قرفلاو ( ةّفاكلا نيب رهتشاو هرمأ رتاوت (LS :لوقي

 لهأ نم BLS نيب روهشملا ىنعم نيب قّرفي dy ضعبلا ىلع هبتشي ار ذإ

 ًاليلد يناثلا gall نم ety .ًاحالطصا ثيدحلا ىف ةرهشلا ىنعم نيبو «مالسإلا

 ىلإ سيلو دعب اف رتاوت نإو  دحاولا ربخ ىلإ ليلدلا اذه عجرم BT عم ,لّوألل
 .ئهتنملا ىلإ أدبملا نم ةرتاوتملا رابخألا

 نم اهتمالس ضرف عم تح داحآلا رابخأ نم ذخؤت ال دئاقعلا تناك انو

 . يعطق ريغ ًاليلد نامزلا رخآ يف ّيدهملا روهظب داقتعالا ليلد نوكيف . نعطلا

 )١( لصفلا 0-05 نودلخ نبا خيرات /۵۲.
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 اح هّنكلو ,ةهيشلا رابغل ًاعفد .ًاحيحص ناك نإو «ريبعتلا Ube نأ هيلع ناك اذل 0

 ّنِإ :لاقف ,ريبعتلا يف غوار «ئدهملا ثيداحأ فيعضت ىلع  ملاعلا ,dil - مزع

 .رتاوتملا لقي dy ءروهشملا

 «نعاطملا نم امف نيركنملل امو» و «نوركدملا اهيف مّلكتو» :هلوق - ۲

 يف ٌيدهملا روهظب داقتعالا اوركنأ ممَأ ىنعي ال .«نوركنملا اه ضرعي »و

 اهلك ال يدهملا تيداحأ ديناسأ ضعب theo مهراكنإ ينعي لب «نامزلا رخآ
 نيركنملا نم Bol نع دري ملف الإو ءاهنم رخآلا ضعبلا ةّحصب مهفارتعاو
 روهظب داقتعالا ركنأ هّنأ  ةّنّسلا لهأ نم ليدعنلاو حرجلا ءاملع مهب دصقيو -

 اوركذ ايف مهنع ME الو ,مهبتك نم انيلإ لصو اهف ًاحيملت الو ًاحيرصت ال ,يدهملا

 م te ليلقب لقأ « ئدهملا ثيداحأ اوجّرخ نيذلا GE ءامسأ نم هركذ ام - ۴

 :ركذي d ذإ .هورصاع وأ هوقبس نم نيريثكلا ركذ نع ضرعأ ثيح «هركذی

 لبنح نب دمحأو ء(ه 780/ت) ةبيش Gal نباو ء(ه ۲۳۰/ت) دعس نبا

 يرونيدلا ةبيتق نباو ؛(ه50/ت) يفاكسإلا ركب ابأو ء(ه١١۲/ت)

 معلو ء(ه۳۲۲/تٿ) يلبقعلا رفعج ابأو ١١ a) /ت) يربطلاو ء(ه/؟77ت)
 ,(ه"00/ت) يسدقملاو ؛(ه04٠/ت) يتسبلاناّبحنباو ؛(ه ؟8/ت) دامحنبا
 gladly (a 886 /ت) ينطقرادلاو ء(ه YAY /ت) يربآلا نيسحلا ابأو

(PAN)ابأو  pat47-/ت )يناهنصألا  la(ه444/ت)ينادلا ورمع ابأو . 
 ربلا دبع نباو ء(ه EW /ت) يدادغبلا بيطخلاو .(ه ٤۵۸ /ت) قييبلاو

SIU(ه ه١وأ 0٠١ /ت) يوغبلاو ءاه ۵۰۹/ت )يمليدلاو «(ه ؛+/ت) , 

 نباو ء(ه (OW قنحلا يمزراوخلاو ء(ه 045/ت) ضايع يضاقلاو

 (a Vee) يرزجلا نباو ء(ه 031/ت) يزوجلا نباو ء(ه١01/ت) ركاسع
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 ةمالعلاو a) 507/ت) يعفاشلا ةحلط نب دمحو (a WS) يبرعلا نباو

 ,(ه 100/ت) يلزتعملا ديدحلا يبأ نباو a) 501/ت) يزوجلا نبا طبس

 ء(ه١/11/ت) يطرقلاو (ه 10۸/ ت )يعفابشلا يجنكلاو ؛.(ه 507/ت )يرذنملاو

 ةّيميت نباو ء(ه 514/ت) يربطلا نيدلا ty (a 5881/ت0) ناكلخ نباو

 نابلب نب نيدلا ءالعو ء(ه/0/ت) يعفاشلا Gis tly ء(ه۷۲۸/ت)

 يّرلاو COVEY ةنس دعب /ت) يزيربتلا نيدلا يلوو ء(ه۷۳۹/ت)

 (VERE) يدرولا نبا نيدلا جارسو ء(ه /48/ت) يبهذلاو ء(ه۲٤۷/ت)

 نباو ء(ه /01/ت) ةيزوجلا مق نباو ء(ه١١۷/ت) ged يدنرزلاو

 نيدلا رونو ء(ه۷۹۳/ت) ينازاتفتلا نيدلا دعسو (ه ٤۷۷/ت) ريثك

 نم مييفو ء(ه ۸۰۸/ت) نودلخ نبا رصع اوقبس دق ءالعلا ءالؤه مظعمو

 ىلع ءالؤه Gib نأ لوقعملا نم سيل ذإ ءمهم ظعّنال ًافصنم ناك ولو Lal هرصاع

 ءاهب اوجتجيو لم هللا لوسر ىلإ ةدنسملا AB ّيدهملا ثيداحأ نم ريثكلا ةياور
 ينأيس امك ةّنُسلا لهأ نم مهيلإ راشأ fe هتذخأ وأ مهرداصم يف هيلع تفقو امسح

 تفتلي الو «ليدعتلاو حرجا ءالع باطقأ نم مهيفو «هريغو لصفلا اذه ثحابم ف

delعم ,نودلخ نبا هيلإ تفتلا ام ىلإ مهنم  EIثيدح ةياور ىلع ءالؤه قافثا  

 :لاق ,ركفلا ةبخنل هحرش يف رجح نبا لاق امك «هرتاوتب عطقي یتش قرطبو

 بتكلا نأ .ثيداحألا يف ةرثك دوجو ًادوجوم رتاوتملا هب ررقي ام نسحأ نمو»

 ىلإ اهتبسن ةّحصب مهدنع عوطقملا ًابرغو ًاقرش ملعلا لهأ يديأب ةلوادتملا ةروهشملا
lL pilesةداعلا ليحت ًادّدعت هقرط تدّدعتو ثيدح جارخإ ىلع تعمتجا  

 لثمو « هلئاق ىلإ هتكصب ينيقيلا ملعلا دافأ by pall رخآ ىلإ بذكلا ىلع مهؤطاوت
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. 035 )\( 
 . «ريثك ةروهشملا بتكلا ىف كلذ

 نم Mal وه ّيدهملا تاياور مهيلإ تدنسأ نيذلا ةباحصلا ءامسأ نم هركذ ام ٤
 اک , PAG هللا لوسر نع يدهملا ثيداحأ اوور نيذلا ةباحصلا نم يلعفلا ددعلا عبر

 نم ئدهملا ثيداحأ ئور نو  ةعيشلاو ةّنّسلا - نيفرطلا بتك هب تحّرص
 :مه نودلخ نبا مهركذي ملو - ةباحصلا

 ,يرافغلا رذ وبأو GEL وبأو ,يراصنألا بويأ وبأو ,يلهابلا ةمامأ وبأ
 ots .لئاو وبأو «ىليل وبأو «ليفطلا وبأو . #4 هلا لوسر يعار ئملس وبأو
 رذنملا نب دوراجلاو .ةرمس نب رباجو «يراصنألا هللا دبع نب رباجو ؛يرادلا

 ,ةداتق وبأ عيبرلا نب ثرحلاو ,ناملا نب ةفيذحو eel نب ةفيذحو ؛يدبعلا
 ةصفحو , كلل يلع نب نيسحلا طبسلا مامإلاو , كل يلع نب نسحلا طبسلا مامإلاو
 ,تباث نب ديزو « مقرأ نب ديزو هللا دبع نب ةرارزو « هللا دبع نب رزو ءرمع تنب
 .بشوح نب رهشو «يدعاسلا دعس نب لهسو ,يدمحملا ناملسو ls نب دعسو

 ءةرمس نب نمجحرلا دبعو «بلطملا دبع نب سابعلاو ركب Jl تنب ةشئاعو
 هللا دبعو ,رايطلا رفعج نب dil دبعو Gal يبأ نب هللا دبعو «فوع نب نمحرلادبعو

 نب راععو هللا دبع نب ةمقلعو edly نافع نب ناؤعو ؛صاعلا نب ورمع نبا

 ءاسنلا ةديسو كلام نب فوعو «باطخلا نب رمعو «نيصح نب نارمعو «رساي

 وضع دابعلا نسحملا دبع خيشلل لاقم  يدهملا يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألاب بذك نم ىلع ُدرلا )١(
  ةيدوعسلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم ىف روشنم ؛ةرؤنملا ةئيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا يف سيردتلا ةئيه
 / EAN لهأ دنع Bb يدهملا مامإلا باتك يف روصم ثحبلاو هه ٠١١١ -ةرشع ةيئاثلا ةئَسلا لوألا ددعلا
 مامإلا صخت ثوحبو لوصفو باوبأ نع ةرابع ريخألا باتكلاو م۲ يناميإ هيقفلا يدهم
 كلت نيوانع عم لماكلاب ةرّوصمو «تالجملا ضعبو بتكلا نم ةعومجم نم ةلتسم ABE يدهملا
 ثيخ ثحبلا رداصم يف ركذلاب اهدرفنس باتكلا اذه يف ةرؤصم اهنوكلو ؛تالجملاو بتكلا
 ا ا . ةرشابم روكذملا باتكلا ىلإ عوجرلاب اهضعب ٌثدمتعا



 Vs ال يدهملا ثيداحأ ّدر يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 che نب ذاعمو ody le نب عمجو ءرابحألا تعكو ,ةداتقو » SBE ءارهزلا ةمطاف

. )\( 
 مهريغ ريثكو

 GY ؛ةّنَسلا لهأ دنع ًاقلطم سيل «« ليدعتلا ىلع مّدقم حرجلا» : رق

 ,ءايشألا طسبأل ةاورلا حرجي نم مهنف..ةفلتخمو مهدنع ةتوافتم حرجلا ىش

 لاق ءًارّسفم حرجا نوكي نأ ple نم ثيدحلا مولع يف Sy ر الر
 ta اهب ding ال يتلا تافيعضتلا نم ةديدع ةلثمأ ركذ نأ دعب - يدادغبلا بيطخلا

 نأ بجيف «ىفعملا اذه لثمل نوكي نأ لمتحي .ةقثب سيل ًانالف َّنِإ :حراجلا لوق»
)¥( 

 « هببس رّسْفي

 ىلع مّدقم حرجلا) مهتدعاق Hf مهفت نأ رذحلا Js رذحلا» : يكبشلا لاقو

 ,هوحدام رثكو «هتلادعو هتمامإ تتبث نم Sl :باوصلا لب ءاهقالطإ ىلع ( ليدعتلا

 وأ يبهذم بّصعت نم «هحرج ببس ىلع alla ةئيرق كانه تناكو ,هوحراج ردنو

 نإو حرجا هنم لبقُي ال حراجلا نأ انفرع دق :- لاق مث هحرج ىلإ تفتلُي مل هريغ

 ىلع هوكزمو .هيّماذ ىلع هوحدامو ,هيصاعم ىلع هتاعاط تبلغ نم قح يف هرّسف

 يذلا يف ةعيقولا ىلع لماح اهلثم SL لقعلا دهشي ةنيرق كانه تناك اذإ «هیحراج

 ,كلذ ريغ وأ «ءارظنلا نيب نوكي امك ةيويند ةسفانم وأ ,يبهذم بّصعت نم « هحرج

 يف هريغو بئذ يبأ نباو die يبأ يف هريغو يروثلا مالكل calf الف ٍدئنيحو

 (رظتتملا يدهملا يف رثألاو ةئشلا لهأ ةديقع): :هترضاحم يف دابعلا نسحملا دبع خيشلا ركذ )١(

 ًادحاو 8: enw TAAL لوألا pea دلع« ةيدوعسلا يف ةيمالسإللا ةعماجلا ةلجم يف روشنملا

 مامإلا : هباتک يف ليخد يلع دمحم يلع ذاتسألا مهلصوأو «يدهملا ثيداحأ ةاور نم ًايباحص نيثالثو

 يف ةاورلا سرهف : رظنأ jist نينثالا تاف ام لعلو ءًايباحص نيسمخ ىلإ ۰ ص الكب يدهملا

 ةاور عيمجل ءاصحإ هيفو 784-184 ص يناثلا دلجملا ةّيوبنلا ثيداحألا ّيدهملا ثيداحأ مجعم

 مهؤامسأ أدبت نيذلا ةاورلا ءامسأ ٌتيصحأ دقو «مهريغو نيعباتلاو ةباحضلا نم ٌيدهملا ثيداحأ

 .ةباحصلا نم ريثكلا مهيفو « مسا ۸٠١( ) دودحب مهتدجوف طقف فلألا فرحب

 ١١١. :يدادغبلا بيطخلا/ ةياورلا ملع يف ةيافكلا (۲)
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 .هوحنو the نب de | 3 يئاسنلاو ,يعفاشلا يف نيعم نباو «كلام

 نعط دقو لإ مامإ نم ام ذإ ءةمألا نم دحأ انل ملس ال حرجلا ميدقت انقلطأ ولو
 Gg Ste هيف ,Glin y ey gel هيف

 تبلس دق مهمظعم تاقيثوتل اهتضراعمو «مهضعب تافيعضت LAS GY اذهو
 طخسلا نيعب نورظني اوناك اذإ امس ال pL BY نانئمطالا مدعو «مهحرجب قوثولا

Utًاهيقف ناك نإو يأرلا يف مهفلاخ نم  Loteشدخ ىلع يكبشلا مالك لدي امك  
 ماق يف ةبولطملا ةلادعلاب مهفاصتا مدعو » ALA لهأ دنع ليدعتلاو حرجا ءاملع

 نأ ىلع ,يئاسنلاو ,نيعم نباو «بئذ يبأ نباو ,يروثلاك ,مهحرج وأ ةاورلا ةيكزت
 لب ةعبرألا ءالؤهب رصحني مل بّصعت وأ «ةوادع وأ tue نع قئبنملا ءاملعلا جرجت

 | : نم رهظي Sead) نيريئكلا لمشيل هاّدعت

GFةوادعو ضغب نع دانزلا يبأب فورعملا ناوكذ نبال ةعيبر . 
 . عن gl قحب ريخألا هلاق امو .هدنم نبأ قحب يناهيصألا ميعن وبأ هلاق امو

See نب دمحأل نيعم نبا ples 

 . ةعرز يبأل يبدل نب "يلع جرجتو
 . نامي نب ىبحيو « عفار ن ليعامسإ ةمجرت يف يذمرتلا يف يهذلا نعطو
 يف امك نيدلا ةّلقو ةقدنرلاب rfl ثيح .ٌفورعم ناّبح نبا نم ءاملعلا فقومو

 .لادتعالا نازيم يف حالصلا نب ورمع Jl ةمجرت

  ELهناسل اوفصو دقف مزح نبا نع  ELجاجحلا فيسل قيقش .

 ."”بصنلاب هفصوو يبهذلا هخيش يف يكبشلا نعط اک

 :AYO يودنلا نيدلا يفت . د/ ثيدحلا لاجر :phe ge » AAA [ يكبشلا/ ةيمفاشلا تاقط ا (
 «كلذ نم ريثكلا ءيشلا هيفو COA 01: رفظملل نازيملا يف EON لاجر نم ةلثمألا هذه انسبتقا (۲)

 . عجارف



 :فعضلاو .ظفحملا ءوسو .ةلفغلا نم نيحيحصلا لاجر ةمالسب هداقتعا -

 الف «ثيدح نم هنوعمسي امل ديدشلا هابتنالاب مهفاصتا ge اذهو «يأرلا ءوسو
 SUL نم ily نيودتلا يف الو ثيدحتلا يف الو عامسلا يف ال ءيش ple هبتشي

 وأ ؛جراوخلا وأ ءةضفارلا ةاور نم مهيف سيلو تاقثلا نم مهلكو at نوسني الف

 يف نيحيحصلا لاجر نع يأرلا ءوس فن نم دارملا وه اذهو «ةيردقلا وأ ,ةيمهجلا

 abe يف Sle اک هب نمؤي امب همزلن فوس نودلخ نبا ةرابع

 نودلخ نبا تافيعضت ىلع ءاوضأ :ًاعبار

 بتك يف يدهملا ثيداحأ نم طبضلاب ًاثيدح نيرشعو BH نودلخ نبا لوانت
 اهفيعضتب مكحي ملو cally ةساردلل طقف نيرشعلاو ةينافلا اهديناسأ عضخاو ةّنسلا
 هيدّلقم ىلعو هيلع ta ليلقلا اذهو ءاهنم ليلقلا ةّحصب مكحلا ىلإ ئبتنا لب ًاعيمج
 ةعيشلا نم دحأ هب لوقي ال رخآلا هضعبو ,فيعضلا نم سيل هفّعض ام ضعب I عم

iY bsنودلخ نبا دلوي نأ لبق نم هعضوب اوئكحو ضعبلا اذه اوفّعض  Le 
 .رثكأ وأ نورق ةتس ىلع ديزي

 نينيع يذ ّلكل حضّتي يكل ,ثيداحأ نم هركذ امل عيرس ضارعتسا Gl اهفو

dolام ةشقانم نسحب مل هلأ عم ءليلقلا ليلقلا الإ ّيدهملا ثيداحأ نم لوانتي  

 .ديناسأ نم اه ركذ ام فصن ىلع ديزب

 :ةعيشلا ةاور دحأ اهديناسأ يف عقو قتلا ثيداحألاب ًالَوَأ أدبنو

 : لوألا ثيدحلا

 نبا هفعض دقو .ةفيلخ : نب رطف ةياور نم BE ىلع نع .دواد وبأ هجرخأ

 مدع ارب نم دنع رطف ةياور oS ذإ ,عّيشتلا ىوس هيف حرجل ال رطفب نودلخ
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 Sha tly «شايع نب ركب يبأك !! دحاو صخش يف ةقاثولاو عّيشتلا عاتجا

 رابك نم نفلا لهأ جرصتب نودلخ نبا فارتعا عم < سنوي نب هللا دبع نب دمحأو

 مهنم ركذ دقو .هتئامأو ةفيلخ نب رطف ةقاثوب ةّنشلا Jal نم ليدعتلاو حرجا ءاملع

 © ally يئاسنلاو ,نيعم نباو «ناّطقلا ىيحيو «لبنح نب دمحأ

 :نم ًالك_ ًاضيأ مهركذ نأ دعب  رطفل نيقلوملا ءالؤه ىلع رجح نبا داز دقو
 .نورخآو :لاقف مالكلا رصتخا مث ,يجاسلا دعس نباو «ينطقرادلا

 ورمع نب هللا دبع نع ,دهاجم نع «ئور ثيح «يراخبلا لاجر نم رطفو

 نبا هيلع صن اكًاضيأ ناّسلا باحصأ هنع ئورو GIL لصاولا سيل : ثيدح

 ئور نم لک ناب :فيرحتلا باب يف موق يتأيسو .يرابلا حتف ةمّدقم يف رجح
 نم ّرم اب ىنعملا اذه ىلإ هسفن نودلخ نبا راشأ اك ,ةرطنقلا زاج دقف يراخبلا هنع
 !! «هرخآ ىلإ ..نيحيحصلا لاجر ىلإ قرطتي امبر كلذ لثم :ٌناوقتالو» :هلوق
 مامإلا باحصأ نمو «نيعباتلا نم اذه رطف SI ىلع ,هنيعب ضقانتلا وه اذهو

 «””نيترم هيلع ph SB رقابلا he نب دمحم رفعج وبأ ناكو PMB قداصلا
 دنع هقدصو هتقثو هتنامأ نع اضف BL تيبلأ لها دنع هتناكم ىلإ ريشي اذهو

FLL لهأ نم ليدعتلاو حرجلا ele 

 ام اذهو  Spثيدحلا ةياورب هل ملع ال ِهّنأب نودلخ نبا قحب ليق ام قدص

 . هتياردو

 برض الو ,ناكم ةعساولاباحرلا هذه يف هل سيل » :يرامغلاقيدصلا ديسلالاق

 :Fort 4 ىزا )۲(

 we قداصلا مام هالا باحصأ يف يدلل نيش لجرا

 . عبارلا ثي احلا . . عبارلا رسلجملا_ 6 :ديفملا خيشلا يلامأ (1)



 PVs الا يدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 دمتعُي GSS .نازيم الو لايكمب هنم ىفوتسا الو «نأشلا اذه يف مهس الو بيصنب هل

 ,«!؟ هيلإ هلئاسم قيقحت ىف عجريو «هیلع هيف

 ًامَحُق محتقاو «ملع هب هل سيل ام افق دق نودلخ نبا» :ركاش دمحأ خيشلا لاقو

 طلغو ءًابيجع ًاتفاهت anda يف هدقع يذلا لصفلا يف تفاهت a .اهاجر نم نكي مل
 مهاوقأ ىلع عطا ولو ,نيئّدحلا لوق مهف نسحب مل نودلخ نبا Bf .ةحضاو ًاطالغأ
 .«لاق امم ًائيش لاق ام اههقفو

 الف ؛ثيدسحلا لاجر نم سيلو «خرؤم نودلخ نبا Sfp :دابعلا خيشلا لاقو
bonفيعضتلاو حيحصتلا يف هب , Ul,يليقعلاو .قهيبلا :لثمب كلذب داتعالا , 

 ةياردلاو ةياورلا لهأ نم مهريغو Al» نباو ,ةّيميت نباو «يهذلاو ؛يباطنلاو

 .«ئدهملا ثيداحأ نم ريثكلا ةّكصب اولاق نيذلا

 عوجر ةرورض يف ةماع ةدعاق هلعجيو ,دابعلا خيشلا مالك ةّحص دگۇي او

 .ًاثيدحو ًاهدق سانلا هيلع فراعت ام وه «رهتشاو هب abet نم ىلإ ملع ّلك بلاط

 مل نمل الو هيقفلا ريغل عجري ال هقفلا بلاطو ,بيبطلا ريغ ىلإ عجري ال ضيرملاف
 .ًاّرج flag ..هقفلا يف سومتي

 ؛ ةغل (فيقوتلا) gal) ةفينح يبأ ريسفت يف IRA دق هديس نبا ةغللا dle اذهف
BAYال هرظن  Gigلاقو» :روظنم نبا هلاق ايف ءاذه لثم يف هيلع  glةفينح : 

 فقؤلا نم قتشم ؛ ةقلَحلاك ريصي ىتح Lt ًابَطَر سوقلا ىلع ىَوْلُي Ces فيقؤتلا
 نيتنّلاك مسا فيقوتلا لعج die يبأ ةياكح هذه ؛ جاعلا نم راوسلا وه يذلا
 :لوقي نأ حيحصلا اإ .اذه ىلع نمي ال ةفينح وبأو :هديس نبا لاق ؛ تيبثتلاو

 دقن :ناونعب ؛ىلالجلا ديسلا ثحسب TY / ددعلا (LS) ةلجم ىف اهجيرختو لاوقألا هذه عجار )١(
 ,04:..ديلقتلاو داهتجالا نيب ؛ثيدحلا



 يفاكلا نع عافد seas ضف

 ردصملا نع Aa ,ةقلحلاك ريصي تح ًابطر سوقلا ىلع ُبّقَعلا ىوُلُي نأ ٌفيقوتلا
 نم سيل هنأ يدنعو :لاق اذه لثم فرعي ن ةفينح ابأ ّنأ تبثي نأ الإ ءردصملاب

alهماتب ئبتنا "'« عيشألا عسوألا ىلع هلمحأو ,هيلع هنمآ ال كلذلو .هب ملعلا . 

 نبا نقؤي فيكف ءاذه ىلع نقؤي ال نامعنلا ةفينح وبأ مظعألا مامإلا ناك اذإو
 لهأ نم سيل AT عم هتاور فعض the ويلي هللا لوسر مالك در ىلع نودلخ
 ؟ ليدعتلاو حرجا

 : يناثلا ثيدحلا

 ,تايارلا ثيدحب ئّمسي ام وهو «دوعسم نبا نع «نأسلا يف ةجام نبا هجرخأ
 اف ةعيشلا ABT رابك نم وهو دايز Cal نب ديزي ئوس هب فغضب نم هدانسإ يف سیلو
 3 حم نودلخ نبا دنع هتياور لبقت ال نأ يعيبطلا نم ناكف :نودلخ نبا هلاق

 هريغو .هثيدح كرت ًادحأ ملعأ ال :دواد وبأ هيف لاقو «هثيدح زوج دق يلجعلا
 Pass نودلخ نبا هلقن ايف هنم لإ بحأ

 دحأ ملعي YT دواد وبأ فرتعا امدعب هل نودلخ نبا فيعضت ٌردضي الف دعبو 1
 ديف لاق grate هردق ةلالج ىلع دي اذهو «هثيدح كرت دق ةاورلاو OE نم
 فعضلا نأ رهاظلاو] هثيدح بتكُي هفعض عمو ةفوكلا ةعيش نم وه» يدع نبا
 رّيغتو ,هظفح ءاسو ربك هلأ الإ ًاقودص ناك :ناّبح نبا لاقو [ عّيشتلا ببسب هقحل

 .هريغت لبق ناك هنم ثيدحلا اذه

a 0 
 + 00 ٠

 ىلع وهف .هريغتل هيف نوملكتي اوناك نإو ديزيو» :نايفس نب بوقعب لاقو

 ,فقو_۳۷۵ :۱۵ برعلا ناسل )1(

 OW :۱ نودلخ نبا خيرات (؟)



 PYP ا Gagall ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - وألا بابلا

 ينبجعي الو ةقث دايز ul نب ديزي » :يردصملا tle نب دمحأ لاقو ,«ةقثلاو ةلادعلا

 يف ملسم لاقو ««هسفن يف ةقث ناك allo :دعس نبا لاقو «« هيف ملكت نم لوق

 نب ءاطعك مهلمشي ملعلا يطاعتو قدصلاو رتسلا مسا ٌنِإَف» : حيحصلا هباتك ةمّدقم

 OC EY لامح نم مهئارظنو ميلس يبأ نب ؛ ثيلو «دابز يبأ نب ديزيو «بئاسلا

 "”بيذهتلاو يفاكلا باتك

 : لصفلا اذه نم نيعضوم يف تايارلا ثيدح نع مالكلا يتأيسو

 كانه ريثك نبا يأر ئرنسو سابعلا دلو نم ّيدهملا نوك ثيداحأ يف : امهدحأ
 يف تايارلا نم دوصقملا سيل ,al ,هنومضم ةّحصب هداقتعاو تايارلا ثيدح يف

 رخأ تايار ,Ul . نييسابعلا مكح ,ab يذلا يناسارخلا ملسم يبأ تايار ثيدحلا

Sbئدهملا ةبحصب قرشملا نم . 

 دجنس ثيح «جاجتحالا اذه باوج تارقف نم ةسداسلا ةرقفلا يف :رخآلاو

 "لع امهحّكصو نابوث نع نيقيرط نم تايارلا ثيدح ئور دق مكاحلا BT كانه
 .نيخيشلا طرش

 ةءاسإو far» لبق دايز يبأ نب ديزي نم ثيدحلا عامس زارحإ ىلع لدي اذهو 1 5 7
 | . هظفح

ey) 0 0 a عم تناك اهلعل OP صاعلا نب ورمعو .ةيواعم مذ يف ةياور يبهذلا هل ركذ دقو 

 . NAV EVN رجح نبال بيذهتلا بيذهت يف هتمجرت نم لاوقألا هذه انذحأ )1(
 باب: ٩ ماكحألا بيذهتو «رمحلا براش باب ءةبرشألا باتك- ١/4 5 يفاكلا عورف )¥(

 .مرحي امو كلذ نم لحي امو ؛ةمعطألاو حئابذلا
 ,4198/ 171:4 يبهذلا/ لادتعالا نازيم ()
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 .نودلخ نبا ىوهلا يومألا دنع هفيعضت ىف ًارشابم ًاببس - عّيشتلا

 : ثلاثلا ثيدحلا

 نب دمحم نع « ليفطلا يبأ ةياور نم BB يلع نع ,هكردتسم يف مكاحلا هجرخأ
 ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق .ينهدلا gle :هيفو BB هيبأ نع ةيفنحلا
 ل يذلا obs ينهدلا رامعب ath ESI ase نودلخ نبا هلقن اف « نيخيشلا طرش
 عيمج دنع ةقث هلأ مهلا BY .هريغو ينيلكلا هنع ئور نإو ربتعم ليلدب تبثي

 وبأو ,نيعم نباو «لبنح نب دمحأ هقّنو دقف LAN لهأ نم ليدعتلاو حرجلا ءالع
 دقو . طق دحأ هيف نعطي ملو ,تاقثلا يف ناّبح نبا هركذو ؛ مهريغو يئاسنلاو « متاح

 دقو . ةجام نباو ,يئاسنلاو ,يذمرتلاو «دواد وبأ :ةعبرألاو :ملسم ate ئور
 : ةيواعم (au ةمجرت يف لاقف ةّنّسلا لهأ دنع ينهدلا رابع ةلالج ىلإ يشاجنلا راشأ
 ىلع عيشتلا نم هيلإ بست ام َّنأ الإ ."'«ًاهجو ةماعلا يف ةقث رامع هوبأ ناكو»
 ناورم نب رشب عطق» :_ بيذبتلا يف هيلع صن امك هلوقب هنييع نب نايفس ناسل
 ءالؤه بیذکتو «نودلخ نبا دنع هفيعضت يف ًايفاك ناک ؛ Madea يف هيوقرع
 نأ عم !! هدنع حرجلا ت تارابع ىوقأ نم ( عّيشتلا) ) ظفل نأكل نح Lage ءاملعلا
 .ىفاكلا لوصأ يف امك هنع ةياورلا نع هيف هلوق هعدري مل هسفن نايفس

 : عبارلا ثيدحلا
 يف نكي ,dU . نيحيحصلا لاجر هلاجرو «نابوث نع ,ةجام نبا هجرخأ

 MES دقف ؛هتياور هيف 33 ِءيشٻ ليدعتلاو حرجلا ء ءاملع همي نمم دحأ هدانسإ

 YOO بيذهتلا بيذهت )4(

 1١93/1411١, :ىشاجنلا لاجر )1(
 00 :7 بيذهتلا بيذهت (")
 OVA OWN نودلخ نبا خيرات ()

 . ركشلا باب , رفكلاو ناميإلا باتك- "5 يفاكلا لوصأ )0(



 YO ذل يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 ةمجرت نم ودبي اك مّيشتلا مالعأ دحأ يناعنصلا مامه نب قازرلا دبعب نودلخ نبا
 هيف لاق ؛ tle لاجر يف يفاكسإلا بتاكلا ليهس نب pL ركب يبأ نب دمحم

 ,يناعنصلا ركب وبأ ,مهالوم «يريمجملا عفان نب مامه نب قازرلا دبع» :رجح نبأ

 ,ةعساتلا نم « عّيشتي ناكو ءريغتف «هرمع رخآ يف يمُع ريهش فّنصم ظفاح ةقث

 بيذهت Godley eden نونافو سمح هلو نيتئاملا دعب ةرشع ىدحإ ةنس تام

 نم رهظي امك ءالعلا عيمج هيلع ئرطأ دقو ؛ةتسلا حاحصلا لاجر نم بيذبتلا

 نسحأ ًادحأ تيأر» :لبنح نب دمحأل تلق :يرصملا dle نب دمحأ لاق ,هتمجرت

 AY :لاق ؟قازرلا دبع نم ًاثيدح

 .هثيدح تبثي نم دحأ قازرلا دبع :قشمدلا ةعرز وبأ لاقو 1

 .لبالا دابكأ د يلإ ب nal نأ قيلخف قازرلا دبع Ely :قازرلا دبع نع رمعم لاقو

 .انظفحأو انملعأ قازرلا دبع ناكو :فسوي نب ماشه لاقو

 lit هيلإ لحر دقو AS ثيدحو «فانصأ قازرلا دبعلو :يدع نبا لاقو

 .هنع اوبتكو geil نيملسملا

 AB yy «تاقثلا يف ناّبح نبا هركذو «هب حيو هثيدح بتكُي FE وبأ لاقو

 :قازرلا دبع لاح نع يرازفلاهربختسا نأ دعب يرازفلاليعامسإال نيعم نبالاقو
 !!«هثيدح انكرت ام قازرلا دبع ٌدترا ول dle Ui ای»

 .هلثم زازبلا لاقو . عّيشتي ةقث : يلجعلا لاقو

 OTT AAG یشاجنلا لاجر )1(

 0:0:١/*118. ىنالقسعلا رجح نبا/ بيذهتلا بيرقت (۲)
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 . ظفحي ناكو ,ثيدحلا يف مهضقيأ قازرلا دبع ناك :يلهذلا لاقو

 فلأ رشع ةعبس نم ًاوحن ظفحي قازرلا دبع ناك :يربدلا دابع نب ميهاربإ لاقو

et he =. 

 دقل» :لوقيو ًاعيمج ءالؤه ىلع يرتفيل يربنعلا سابعلا GL als اذه دعبو

 !! «باّذكل Jy «قازرلا دبع ىلإ تمشجت

 قفاو ام ءىش اذه :ةياكحلا هذه بقع ىهذلا be تأرق» :رجح نبا لاق

 . "”«ملسم هيلع سابعلا

 . (نيملسملا نم وهو «نودلخ نبا دعب امف  هقفاو دق : لوقأ )¥( . 5 7 5

 م ذآ sass نيا ae ذإ اوثعآ نذل هنأ <
Oe gow َام ىَلَع اوُحِبْصُن abledَنيِمِداَن  

goes 55 اوُبيِصُن 

 : سماخلا ثيدحلا

 ناورم نب دمحم هدانسإ يف عقو دقو ؛ةريره Gl نع .زازبلاو ,يناربطلا هجرخأ
«foulةقث وهو  Gyreليدعتلاو حرجلا لهأ دنع . 

 نو ؛نيعم نبا هنع بتك دقو dle :نيعم نبا نع ءروصنم نب قاحسإ لاق
 , تاقثلا يف ناّبح نبا هركذو «ةقث :ةَّرَم لاقو «قودص : دواد وبأ لاقو ase سأبلا

 .ةقث لإ :نيعم نبا نع يلبقعلا ىكحو
 ثيداحأب ثّدحو ناورم نب دمحم تيار» : هیبا نع .دمحأ نب هللا دبع لاق معن

(V)بيذهتلا بيذهت  UV TVA SAهنم لاوقألا رئاس انذخأ دقو . 
 ,ها/١ ١: نودلخ نبا خیرات (؟)

 ."/14 :تارجحلا (۳)



 PV WY ّيدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - ولأ بابلا

 نودلخ نبا فّمض هدحو ببسلا اذهلو ؛ '''«ًادمع اهتكرت ءاهيتكأ مل .دهاش انأو
)020 

 . هتياور

 يورملا نهوت ال ةريثك بابسأل نوكي دق صخش نع ثيدحلا ةباتك كرت نأ عم

 هاري ناك ais كلذ كرت نم لعلو ,ىئئاطلا ءادعلاو ,بّصعتلا اهؤشنم ناك اذإ اس ال

 . eee مهتياور ردق ىلع سانلا لزانم اوفرعا» AB قداصلا

 نبا ثيداحأ نم ةيناثلا ةعومجلا نم سداسلا ثيدحلا ىلإ لاقتنالا لبقو

 اوعقو نيذلا ةعيشلا ةاور نأشب يدادغبلا بيطخلا هركذ ام ىلإ ةراشالا Si ,نودلخ

 LAN لهأ دنع ثيدحلا بتك نم اهريغو ديناسملاو ننشلاو حاحصلا بتك يف

 جراوخلاو ءةيردقلاك نيرخآلا ةاورلا نم مهفقومو لب «مهئاياور نم ءاملعلا فقومو

 .مهريغو

 ءاوهألاو عدبلا لهأ نم عامسلا يف ملعلا لهأ لاوقأ يدادغبلا بيطخلا tbe دقف

 :فانصأ ةعبرأ ىلع هنووري اب جاجتحالا يف !!  ةضفارلا مهنمو -

 رافكإ ىلإ بهذ نم دنع SUS ET لعل ؛ مهنع ةياورلا نم نم : لوألا فنصلا

 .لّواتم رفكب مكحي مل نم دنع قاّسفو .نيلّوأتملا

 لالحتسا مهنم فرعي ال نأ طرشب «مهرابخأ لوبق ىلإ بهذ : يناثلا فنصلا

 وبأو «يروللا نايفسو Lhd al نباو يعفاشلا مامإلا كلذ ىلإ بهذ نمو «بذكلا

 1:۹ بيذهتلا بيذهت )١(

 :01/7 ١: نودلح نبا خيرات (؟)

pel )"(رداونلا باب :ملعلا لضف باتك_0:1٠17/8 ىفاكلا . 



 يفاكلا نع عاقل 000100000000000 ttnnne eran rereeeeeteeeneneaan ene ممم نموهم عوج ووفق ۸

 اذه باحصأ ئريو «لبنح نب دمحأ مهنمو cell AST هلثيو : ثلاثلا فنصلا

 .مهرابخأب fod الف ةاعدلا اًمأف «ءاوهألا Jal نم ةاعدلا ريغ رابخأ لوبق فنصلا

 نأ ىلإ اوبهذ دقو ,نيمّلكتملاو لقنلا لهأ نم ةعامج هلئثميو : عبارلا فنصلا

 لوقلا اذهو .'"”ليوألاب ًاقاّسفو ًاراّقك اوناك oly ,هلوبقم اهّلك ءاوهألا لهأ رابخأ
 .يناثلا فنصلا باحصأ لوق نم بيرق

B50,لهأ نم نيئّدحملا رئاس دنع يلمعلا عقاولا  LLUلبقي ال امي تبثأ دق  
 ,روهمجلا GL دنع هتقاثو ثتبث اذإ هريغو يعيشلا ةياور ىلع مهداتعا ٌكشلا

 ثيح .نكي م وأ هبهذمل ةيعاد هنوك نع رظنلا ٌضغب ملسمو يراخبلا مهنمو

 يف ةروهشم هتايبأو «جراوخلا sles نم وهو calle نب نارمع تايورمب اوّجتحا
 اوجتحا اك , هيلع Ube هللا ةنعل - مجلم نب نمحرلا دبع ءايقشألا gal حدم

Ohoًايلزتعم ناكو حيجن يبأ نبا نع اوورو .ًافورعم ًايضابأ ناكو ةمركع . 
 S| teal ماشهو ,ناولس نب فيسو LE نب لبشو ,ديعس نب ثراولا دبع نعو

 .ةيردق اوناك مهلك ءالؤهو ,نيكسم نب مالسو «ةبورع يبأ نب ديعسو

 ,نادبعو «مادك نب رعسمو «ةرم نب ورمعو .دئرم نب ةمقلع تايورمب اوّجتحأو
 ردقلا ىلإ بهذي ناكو رانيد نب ورمع تايورمب ًاضيأ اوّجتحا S| .ةئجرم اوناكو
 , مايه نب قازرلا دبعو Ae نب دلاخو ,ئسوم نب هللا ديبع Shy ty . عّيشتلاو
 enn ريثك قلخ يف عّيشتلا ىلإ نوبهذي اوناكو» : يدادغبلا بيطخلا لاق امك- مهو

«ea Ssنود  falراصف «مهرابخاب اوجنحاو «مهتایاور - اثيدحو ادق  ملعلا  

 ةبراقم BAL ىوقي هبو «بابلا اذه يف ججحلا ربكأ وهو .مهنم عامجإلاك كلذ
 ل باوصلا

 )١( :ةياورلا ملع يف ةيافكلا ٠١١.

NYO (؟) ةياورلا ملع يف ةيافكلا: 



 PPA الا ىدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا — لوألا بابلا

 :ناطقلا ديعس نب ىيحيل تلق :لاق هلأ ينيدملا نب Ue نع كلذ دعب ئور مث

 يف ًاسأر ناك نم ّلك ثيدحلا لهأ نم كرتأ انأ :لاق ئدهم نب نمحرلا دبع َّنِإ»

 رذ نب رمعب عنصي فيك ؟ ةداتقب عنصي فيك :لاقف ديعس نب ىيحي كحضف ,ةعدبلا

 مث ,مهركذ نع ٌتكسمأ ًاموق ئيحي دعو ؟ داور يبأ نباب عنصي فيك ؟ ينادمهلا
 WS كرت برضلا اذه نمحرلا دبع كرت نإ :لاق

( 

 دمحأ نإ : :هل ليقو ٠ ناعم نب یی تعم“ » : لاق هنأ ريهز نب دمحأ نع ئور مث

 يذلا هللاو ناك :لاقف ! عّيشتلل ate درب ئسوم نب هللا ديبع َّنِإ :لاق لبنح نبا

 دبع نم تعم دقلو ,فعض ةئام هنم كلذ يف ىلغأ قازرلا دبع وه الإ هلإ ال

 هلا ديبع نم تعمس ام فاعضأ فاعضأ قازرلا

 نب دمحم دمحم هللا دبع ابأ تعمس» : :لاق هلأ يبضلا ريعن نب دمحم نع ئور اک

 ناك هّنأ الإ ةياورلا يف قودص :لاقف ,ينارعشلا دمحم نب لضفلا نع لئسو , بوقعي

 باتك BY :لاقف .حيحصلا يف هنع cide دقف :هل JS مّيشنلا يف نيلاغلا نم

 Pe جاجحلا نب ملسم ينعي - ةعيشلا ثيدح نم نآلم يذاتسأ

 يفو ّيدهملا يف تبور يتلا ثيداحألا هدر يف نودلخ نبا تفاهت حضني انه نمو
 نم ةعبرأو يراخبلا هل جرخأ يذلا ةفيلخ نب رطفك ةعيشلا ةاور نم دحأ اهقيرط

 ملسم حيحص ءالتما عم ' ””بيذهتلا يف رجح نبا هيلع صن ايف حاحصلا لاجر

 رظنب نيحيحصلالاجر نم نودلخ نبا فقوم ذخأ ام اذإ اذه ,ةعيشلا ثيداحأب

 .رابتعالا

 .1؟178-4 :ةياورلا ملع ىف ةيافكلا )١(
BUSHY)٠١١. :ةياورلا ملع يف  

 :٠١١١. ةياورلا ملع يف ةيافكلا (")
 )٤( رجح نبا/ بيذهتلا بيذهت 00۰/۲۷۰:۸.



sese yy.يفاكلا نع عاف  

 :ثيدح دانسإ نم رهظي امك نيكد نب لضفلا خياشم نم ةفيلخ نب رطف GI ىلع

 . «ًاروج تئلم امكًالدع اهؤلمي « ىتبب لهأ نم ًالجر هللا ثعبل موي الإ رهدلا نم قبي مل ول »

 مساقلا نع ءرطف نع «نيكد نب لضفلا نع «دواد وبأو «ةبيش يبأ نبا هاور دقف
t a 0ضير ل 0 ا 5  CV)نبا  alهللا لوسر نع ا4ا يلع نع ,ليفطلا يبأ نع «ةزب  BEG 

 يف امك ةتسلا حاحصلا لاجر نم وهو HLA لهأ عامجإب ةقث نيكد نب لضفلاو

Pielهتاياور تدمتعا يذلا نيكد نبأ ىلع بحسنال زمغم رطف يف ناك ولو  

 | . حاحصلا بتك يف

 نم رهظي امك deal حاحصلا لاجر ًاعيمج هلاجرو هيف ةهبش ال ثيدحلا اذهو
 asl OWS يف مهمجارت

 شايع نب ركب Gl ىلع ةفيلخ نب رطفل هفيعضت يف نودلخ نبا obel I اك
 ثيداحأل هكرت the شايع نب ركب وبأ نیب ذإ .لاجرلا ملعب هعّلضت مدع ىلع ليلد

 حدقي ال كلذ Sf رم دقو Coad الإ رطف نع ةياورلا تكرت ام» :لاقف رطف
 ba” sachs s جاجتحالا ىلع عامجإلا لوصحل ,هتلكاش le وه نمي الو رطفب

 .هسفن نودلخ نبا ريبعت de ىلع « عفد نسحأو dle مظعأ عامجإلا

 Bho هلأ الإ «ةعيشلا ةاور نم دحأ اهديناسأ يف عقي ملف ةيقبتملا ثيداحألا اأ

 ًالصأ حصي ال ام ىلع كلذب ًادمتعم امهدحأ وأ ملسمو يراخبلا هل 3 نمب اهضعب

 : يهو «فيعضتلل ا

 )١( ةبيش ىبأ نبا/ فّنصملا ۱۹۸ :۱٩/ ۱۹1۹٤دواد ىبأ نئسو :۲۸۳/۱١۷ .

 ۰ 0۰0/۲٤۳:۸. بيذهتلا بيذهت ()
 دقو 2170/1/1 0 ء0۲ /۲۷۸:۸ بيذهتلا بيذهت يف ليفطلا يبأو «ةزب يبأ نب مساقلا ةمجرت عجار (۳)

 . نيكد نباو رطف نم حاحصلا فقوم ٌرم
 NYY :ةياورلا ملع يف ةيافكلا (4)



 Pn IL g يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 : سداسلا ثيدحلا

 ينم ّيدهملا» :ثيدح وهو «يردخملا ديعس gl نع مكاح او ءدواد وبأ هجرخأ

 نبا نكلو ءملسم طرش ىلع مكاحلا هحّكص دقف ,«...فنألا ىنقأ :ةهبجلا ىلجأ

 هل جوخ ذإ يراخبلا لاجر نم هنوك نم مغرلا ىلع ناطقلا نارمعب athe نودلخ
 يف ًالصأ نكت مل هتياور ae اعادت .هسفن نودلخ نبا فارتعاب call يف
 ام عيمج ةّكصب دهش يراخبلا نأ عم .' ؟.وحنو دهاشلا ةباثب تءاج ,Ul حيحصلا

 bb حّولي وأ chan مل وهو فيرحتلا باب يف Sle ام ىلع ,هباتك يف دجّرخ
 هنأ تح ءدحاو راظنم عيمججلا ىلإ رظن لب ٠ لصأ ريغ هضعبو «لصأ هاور ام ضعب

 .ثيدح JS نيودت لبق نيتعكر نصي ناك

 ًالدعو ًاطسق ضرألا ألمي فنألا ىنقأ «ةهبجلا ىلجأ ىنم ّيدهملا» :ثيدح BT امك
 هتحصب فرتعاو iS ثيداحأب ديؤم « نينس عبس كلمي ًاملظو ًاروج تئلم امك

 دواد وبأ هجرخأ «حيحص نسح تباث ثيدحلا اذه :تلق» :لاق يعفاشلا يجنكلا

 Oa pbs يناربطلاك BEL نم هريغ هاورو .هانقس اک هحيحص يف يناتسجسلا
 دنع ثيدحلا اذه ةّكص (اهرتاوت وأ ّيدهملا ثيداحأ ةّحصب لاق نم) يف يتأيسو

 .مهريغو يطويسلاو يوغبلاو مكاحلا

 وهو «ملسمو يراخبلا ىوس نيثّدحْملا رئاس ئدل روهشم ثيدحلا اذهو : لوقأ
 ,ةّنّسلا لهأ رداصم نم ًاردصم نيعبرأو ةعبرأ نع ٌيدهملا ثيداحأ مجعم يف جرخم

 م نودلخ نبا نكلو "تش قرطبو ؛ةعيشلا رداصم نم اردصم رشع ةسمخ نعو ها 8 04 5 «
 يراخبلا لاجر نم ناطقلا BI عم ناطقلا نارمع هيف يذلا قيرطلا ىلإ الإ تفتلي

 007:١ نودلخ نبا خيرات )١(

 8/0:١, :ىعفاشلا ىجنكلا/ نامزلا بحاص رابخأ ىف نايبلا (۲)
(t)1790157:١. یدهملا ثيداحأ مجعم عجار  



Sassen eens Lamiيفاكلا نع عافد  

 .نودلخ نبا قحب لاوقأ نم قبس ام ةّكصب عطقي ام اذهو pS اک

 : عباسلا ثيدحلا

 نبا هفّمضو .ديمحلا دبع نب دعس ةياور نم وهو «سنأ نع dels نبا هجرخأ

 ecg bill هنع عفادو ؛حيحصلا يف ملسم هل جّرخ يذلا رامع نب ةمركعب نودلخ

 0 هسفن نودلخ نباه هركذ اف هيف مّلكت نم مالك هيف حدقي مل نم هلعجو

 : نماثلا ثيدحلا

 ديزيب نودلخ نبا هفّمض ,مكاحلاو els نباو .هنّسحو يذمرتلا هجرخأ

 نبا عطتسي م اخو Tyee لاملا وثحي :هّنأب يدهملا ةفص صوصخب ثيدحلاو ,يمعلا
 ةثالث نم حيحصلا يف هاور يذلاو نأشلا اذهب ملسم ثيدح فيعضت نم نودلخ

 ًاريسفت يذمرتلا ثيدح نوكي نأ ن دقف «يردخلا ديعس aly le نع «قرط

 ثيح نم لإ يذمرقلا ثيدح نع فلتخي ال ملسم ثيدح Bf ae lee هاور امل

 ال لّصفملا ىلإ لمجلا مهف عاجرإو GU يف نييبتلاو ليصفتلاو ءلؤألا يف لامجإلا
 . ””رخآ ناكم يف هنع مالكلا Slee ؛ةعيشلا نم الو ةّنّسلا نم ال نانثا هيف فلتخي
 : يهو . طق ةعيشلا نم دحأ اهب جتحي ال يتلا ىرخألا ثيداحألا ضعب hs امك

 : عساتلا ثيدحلا

 دلاو مسا أب ches يذلا ثيدحلا وهو .دوعسم نبا نع «يذمرتلا هجرخأ

 نبا ديؤت ةعيشلاو cal “٠ ےسا هيبأ مساو» :تيدحلا يف درو اإ ,هلل دبع يدهلا

 .Glos ئرخأ ةرات هليوأتو ,ةرات هعضوب ہمکحتو ثيدحلا اذه هدر ىلع نودلخ

 )١( نودلخ نبا خيرات ۱ ۵۷۰.

OW EY (؟) نودلخخ نبا خيرات 

 ) )۳ص رظنأ  ۲٠١لصفلا اذه نم .
 )٤( نودلح نبا خيرات ۵۵۷:۱.



 Te إلا يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا ]وألا بابا

 ."”سابعلا دلو نم يدهملا نوك ثيداحأ يف هنع مالكلا

 : رشاعلا ثيدحلا

 :هيفو « عساتلا ثيدحلا لثم وهو «سايإ نب ةرق نع يناربطلاو shal هجرخأ

uly»مسا هيبأ  Mealًاضيأ هفعض 3 كش الو . 

 : رشع يداحلا ثيدحلا

 ,حاّفسلا Ulan :لاق هلأ ًافوقوم سابع نبا نع tale نع ,مكاحلا هجرخأ

theyءرذنملا  thayروصنملا , Cayاعد ثيدحلا اذه عضو يف كش الو «ٌّيدهملا  

 اهيلع فافتلالا اولواحو ,ّئدهملاب ناهيإلا ةركف اولغتسا نيذلا سابعلا ىنب ةفالخل

 نبال Gag .هل ملع ال نم الإ اهحّحصي ال يتلا ةعوضوملا ثيداحألا هذه لث
 .””هفكضيو ثيدحلا اذه درب نأ نودلخ خو . 0

 : رشع يناثلا ثيدحلا

 نم ٌيدهملا نوك صوصخب وهو ,طسوألا يف رمع نبا نع .يناربطلا هجرخأ
 هتّكصب لوقي ال ثيدحلاو dah نباب ahd دقو AG ئنلا مع سابعلا دلو

 فئاوط ىف ءاهريغو ثيداحألا هذه نع مالكلا يتأيسو ؛ةعيشلا لاجر نم دحأ
 ORB دهملا ثيداحأ

 : رشع ثلاثلا ثيدحلا
 نع .يناربطلا هاور ,ّيدهملل ركذ هيف سيلو ctl يف صاخ ثيدحلا اذهو

 )١( لصفلا اذه نم 598: ص رظنأ .
OVE) نودلخ نبا خيرات (¥) 

OVE :نودلح نبا خيرات ١ )۴( 
OVEN نودلخ نبا خيرات )٤( 

  (0)لصفلا اذه نم 187 ص رظنأ .



assesses 7يفاكلا نم ما  

 نودلخ نبا BRS دقو ,حابص نب ىنثملا هيفو . الت ّئنلا نع « هللا دبع نب ةحلط
ae a” .خدهملل ركذ هيف سيل هّنأب ًاحّردصم ,هببسب ثيدحلا اذه ( ”" . 

  Elنودلخ نبا فرتعا ىتلا ثيداحألا  Burيهف .اهديناسأ :

 : سثع عبارلا ثيدحلا
 مث ًاناودعو ًاملظو ًاروج ضرألا ألمت ئتح ةعاسلا موقت ال و : يلم هلوق نم وهو

 :مكاحلا لاق , «ًاروجو ًاملظ تئلم امك ًالدعو ًاطسق اهؤلمي لجر ىتيب لهأ نم جرخي

 .«هاجرخي dy نيخيشلا طرش ىلع حيحص اذه»

 :يهو قرط ةعبرأ نم مكاحلا هجرخأ دقو

 ديعس gh نع ,يجانلا قيدصلا ul نع يبارعألا نوع قيرط نم : : لوألا

 .يردخلا

 يس hoe يجن rua يآ نح ae نب نابلس ab : يناثلا

 دنع تاقثلا نم هلاجر عيمج GY ؛نودلخ نبا هنع تكس دقف لوألا UB .يردخلا

 ,هدنع قيرطلا he ىلع لدي امم دحاو فرحب هبقعتي ملو ؛ليدعتلاو حرجلا ءاملع
 ۾ ديبع نب ناهلس نأ عم cole ملو دانسإلا حيحص ثيدح» : يناثلا نع لاقو

 مّلكت ًادحأ نأ دري do تاقتلا يف ناّبح نبا هركذ نكلو ,ةتسلا نم دحأ هل جرخب

Peasاذه نؤعمو  STدانسإلا نوكيف « طق فيعضتب ضراعُي مل ناّبح نبا قيثوت  
ada Vy Leeًاعطق نودلخ نبا . 

 نب دمحأب هفّمض FT بيرغلا نكلو ملسم ظرش ىلع دانسإلا حيحص SL ,نودلخ

LOVELY نودلح نبا خيرات )١( 

OVE SY (؟) نودلخت نبا خيرات 



 PPOs ل يدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 لاجرب هيأر ضقاني ام اذهو ! ملسم حيحص لاجر نم هلأ ًافرتعم ئسوم

 .قيرطلا لاجر دحأ يدبعلا نوراه Qh نودلخ نبا هفّعض : عبارلا

 he دقو «ديزي نب نسحلا هيف AT قيرطب روكذملا ثيدحلا يناربطلا جرخأو
 ناّبح نبا هركذ اهيب ,هتلاهجب مكح ىهذلا BY ؛اذه نسحلاب ثيدحلا نودلخ نبا
 ضراعيال صخش ةلاهجب ىهذلا مكح Sb كاش الو ,"”ةيناثلا ةقبطلا يف تاقثلا يف
 ةفرعم مدع وه مكحلا هيلع لدي ام ةياغ BY ؛ هنيعب صخشلا كلذل نيرخآلا قيثوت

galنم حيحص ثيدحلاف «نابح نباك هريغ ُهَفَرَع يذلا هيلع موكحلا لاحب  

 ,قرط ةسمخب ًاجرخم ثيدحلا نوكيف Beall مدع ضرف عم ىتحو «ةهجلا هذه
 نيقيرطب جرخم EY ثيدحلا Bo يف رّثؤت ال يهو ,ريغ ال ةثالث اهنم ةفيعضلا
 .هجولا اذه نم هيلع ةّجح نوكيف ,نودلخ نبا فارتعاب نيحيحص

 : رشع سماخلا ثيدحلا

 مو دانسإلا حيحص :مكاحلا لاق AB يلع نع .كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ

 .هاجرخي

 dab نباب نودلخ نبا ater دقو We نع رخآ قيرطب يناربطلا هجرخأ امك

 .ةعيه نبا هقيرط يف سيلو» :هنع لاقف مكاحلا ثيدح نأ .قيرطلا لاجر دحأ
 SINS حيحص دانسإ وهو

 Spe الو .مهتفلا ىلإ سانلا هللا درو ّيدهملا روهظ صوصخب ثيدحلاو
 قي رطب اجرخت ماد ام هنتم ةّحص ىلع رؤي ال ام ثيدح دانسإ يف dah نبا دوجو

 )١( نودلخ نبا خيرات 1 00,

 نودلخ نبا خيرات (؟) ١:6381.



e reyيفاكلا 230 ا ا ا ا  

 الو !Ses بتك عجار نمل رهظي امك ةعيط نبا By نم دوجو عم Al حيحص

 .هيف ةلاطإلل ةجاح

 : رشع سداسلا ثيدحلا
 دقو« ةملس ّمَأ نع ليلخلا نب اص ةياور نم .دواد وبأ هجرخأ

 الو مهبف نعطم ال حيحصلا لاجر هلاجرو» :لاقف « هتگصب نودلخ نبا فرتعا
 ,سُلدم ةداتقو .ليلخلا Gal نع ,ةداتق ةياور نم لإ :لاقي دقو» :لاق ل «زمغم
 ثيدحلا أ عم ,عامسلاب هيف حّرص ام الإ هثيدح نم لبقُي ال سلدملاو ,هنعنع دقو

 Mca يف دواد وبأ هركذ معن «ّيدهملا ركذب Gna هيف سيل

 هحرش يف يدابآ ميظعلا قحلا سم دمحم بيطلا وبأ ةمالعلا هيلع ضرتعا دقو

 فرعأ وه لب «ةداتق سيلدت ملعب دواد GGT ٌكش ال :تلق» :لاقف دواد بأ ناس

 bal نباو يرذنملا مث .هنع تكس كلذ عمو «نودلخ نبا نم ةدعاقلا هذه

 ليلخلا al نم ةداتق عامس توبثب الع مهدنع نأ BS cy اذه Je اوملكتي

 gad اذه

Ul,وهف ا ّيدهملا ركذب ميردصت هيف سيل ثيدحلا ن أب نودلخ نبا ءاعّدا نع  

 ناونعب ركُذ يذلا ّيدهملا مامإلا يف احيردص نوكي داكي  ثيدحلا يف ركذ LBV ؛واو

 فسخملاو ,ماقملاو نكرلا نيب هل سانلا ةعيابم : هيلع لدي (ةنيدملا Jal نم لجر)
 ربس يذلا ثحابلا كاشي ال ئرخأ رومأ نم اهريغو ءاديبلا ف لصحي يذلا
 تامالع نم الإ وه ام دواد نبا هركذ ام BL .نأشلا اذه يف ةدراولا ثيداحألا

OWS نودلخ نبا خيرات )١( 

 ) )۲يدابآلا بيطلا وبأ/ دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع 1١: 8٠١.17581ثيدحلا حرش



 PVs 31 Gagall ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 ؟ ًالثم ةراهطلا باوبأ يف ثاريملا ثيداحأ نم ًاثيدح GIA ركذي له يرمعلو
 هاور ام نيبو ٌيدهملا يف باب نم هنونع ام نيب ةبسانملا هجو دواد نبا كردي ملوأ
 لو «نيئّدحلاو ءاهقفلاو ءاملعلا نم هلهأ لج رصع يف وهو ,ناونعلا اذه تحت
 نرقلا يخرؤم نم خرؤم يتأي تح «بابلا اذه يف هاور امب مهنم دحأ هيلع ضرتعي
 !؟ فينصتلا ةءاسإب dad عساتلا

 : ئرخأ ثيداحأ

 ثيدحلا ناك انو lee نودلخ نبا Whe ئرخأ ثيداحأ ةعبس كانهو
 يف هتشقانم ىلإ ةجاح الف اهتكصب حرص يتلا ثيداحألا رخآ وه قباسلا

 ةبختنملا ثيداحألل يلكلا عومجلا مّدقت ام عم لكشت يتلا ةيقبتملا ةعبسلا ثيداحألا

 .هدنع دقنلاو ةساردلل

 نودلخ نبا تافيعضت ىف ثحبلا جئانن :ًاسماخ

 ثيداحأل نودلخ نبا تافيعضت عم ةريصقلا ةفقولا كلت هب ترفسأ ام َّنِإ

 يف درو ا اه ميدقتلا دعب Al نكي « ةيمهألا ةياغ يف يه جئاتن نم يل ّيدهملا

 ثيداحأ مجعم) :مسا اهيلع قلطأ يتلاو ةصصختملا ةيمجعملا تاساردلا رخآ

 قئاقحلا ىلإ لصوم ديهمتك مجعملا اذه يف درو امل عيرس فصو SL ايفو .(ّيدهملا

 نّوكتي :لوقنف ,نودلخ نبا تافيعضتب مهحجبت دنع ( نييدهماللا) ىلع تيفخ يلا
 :ةيلاتلا تادلجلا نم مجعملا

 .ةحفص 0۹٤( ) يف عقي : لوألا دلجملا

 . ةحفص (019 ) يف عقي : يناثلا دلجملا

LOVE و۵1۰ 001:۱ نودلح نبا خيرات ۵٩1و )١( 



 يفاكلا نع ماقا ۸

 .ةحفص (OVE) يف عقي : ثلاثلا دلجملا

 ةحفص (OVE) يف عقي : عبارلا دلجملا

 .ةحفص (007 ) يف عقي : سماخلا دلجملا

 SONI دلجلا زاتما دقو . ةحفص (YYAT) مجعملا تاحفص عومجم نوكي اذهبو

 يف كرتشاو e$ ٠ ىنلا ىلإ اهعيمج تدنسأ Woe )01+( ىلع امهئاوتحاب ينائلاو

 .ةعيشلا Ge عم GAH لهأ ple lee اهتياور

Uiنع ةيورملا ثيداحألل اصّصخت دقف عبارلاو ثلاثلا دلجلا  UMلهأ نم  
 اهنم دج ريثكلا ةياور يف كرقشا ye ) (AVY)} امهثيداحأ تغلب دقو . 840 تيبلا

gleلهأ  TUعم  G52ًاضيأ ةعيشلا . 

abel ig)دقف سماخلا  Zeةرّسفملا ثيداحألا  OLINئدهملا نأشب  MLدقو  
 ءارآ عيمجل ةيفاو ةيطغت دلجملا اذه يفو .؛ثيداحأ (000) ةرشفملا ثيداحألا تغلب

 BS يدهملا نأشب ةعيشلاو ةّنّسلا نم نيرسفملا

 ,ًاثيدح (YEP) ةيمامإلا ثيداحألا عم ةّيوبنلا ثيداحألا عومجم نوكي اذهبو
 مجعملا ثيداحأل يلكلا عومجملا نوكيس هيلإ ةرّسفملا ثيداحألا تفيضأ ام اذإف
 يهف .ثيداحألا هذه ىلإ ةلصوملا قرطلا نع نأ ًاثيدح )١194١( وه روكذملا
 cts ,رثكأ وأ قيرط فالآ ةعبرأ نم برقت اهلعلو .ددعلا اذه فاعضأ فاعضأ

 يف كرتشاو ةغللاو لاجرلاو خيراتلاو ريسفتلاو ثيدحلا بنك نم ale فلأ وحن نم
 - ةقاطب فلأ نيعبرأ نم  اهتسرهفو اهبيترتو اهميظنت يفو ًاصخش نوعبرأ اهتءارق
 .روكذملا مجعملا ةمّدقم يف ءاج اك lide نورشع

 نبا oe ةصالخ عم ءروكذملا مجعملا 3 ةدراولا ثيداحألا ددع ةنراقم نمو

 :يلي اب ةرصحنملاو - اب Gall ثيداحأ يف نودلخ



 PAs ل ئدهملا ثيداحأ ٌدر ىف نودّلقملا هب عتحا ام / يناثلا لصفلا - وألا بابلا

 ١- طقف ًاثيدح ۲۲/ يه هدقنو هتساردل تعضخأ يتلا ثيداحألا عومجم .

 .ريغ ال ًادانسإ ؟8/اهديناسأ - ؟

 ¥ .نودلخ نبا فارتعاب ثيداحأ ةعبرأ اهنم حيحصلا

 جئاتنلا نع ةنراقملا هذه رفستس  طقف ًاثيدح 9١/هتافيعضتب اهنم دودرملا -

 | : ةيلاتلا

 (VAVA) هتسارد نم نودلخ نبا اهطقسأ يتلا ثيداحألا : ىلوألا ةجيتنلا
 iBT نع ًايورم ًاثيدح (AVN) . كلي oll ىلإ ًادنسم ًاثيدح (OPV) اهنم .ًائيدح

falتيبلا  BBEةرّسفم ثيداحأ (000) و  iئدهملا يف ةيركلا تابآلل  AB 

 ىوس لّكشي ال وهو .ًاثيدح TY / ةساردلاب لوانتملا ددعلا : ةيئاثلا ةجيتنلا

 :ئدهملا ثيداحأ نم ةيلاتلا بسنلا

 SESE يللا ىلإ ةدنسملا ثيداحأألا عومجم نم ١ ٠١۷ ,٤

yal, VV -۲ي تيبلا لهأْىلإةدنسملاثيداحألا عم. ةيوبنلا ثيداحألاعومجم  . 

VAL -۴ةغلابلا مجعملا ثيداحأ عومجم نم ا,  Lyte )١114)١ 

 نم ثيداحأ ةعبرأ يه نودلخ نبا دنع ةحيحصلا ثيداحألا : ةثلاثلا ةجيتنلا

 ءا يدهملا ثيداحأ عيمج دقنلاب لوانت ول هنأ ينعي اذهو .ًاثيدح 11 / عومجم

 :يلاتلا وحنلا ىلع بسانتلا ةغلب  هدنع ةحيحصلا ثيداحألا تناكل

 ىلإ ةدنسلا ثيداحألا عومجم لوانت دق ناك ول .ًاحيحص ًاثيدح (98)- ۱

 2 بلا
 ىلإ ةدنسملا ثيداحألا عومجم لوانت دق ناك ول ؛ًاحيحص ًائيدح (500) 7

 . + هتيب لهأو GME يلا
 يف ةدراولا ثيداحألا عيمج لوانت دق ناك ول .ًاحيحص ًاثیدح (۳۳۸)-

 WS ئدهملا



de ۰ esasan Yi.يفاكلا نع  

 ثيداحأ رتاوتب مكحلل GS هّنإف ةثالثلا دادعألا هذه نم ددع ّيأ رايتخا عمو

 . للا ئئدهملا

 امك ًائيدح رشع ةعست نودلخ نبا دنع ةدودرملا ثيداحألا : ةعبارلا ةجيتنلا

 BB يدهملا ثيداحأ نم ةيلاتلا بسنلا ىوس اهعومجمب لّكشت ال يهو , مّدقت

 BENG ئنلا ىلإ ةدنسملا ثيداحألا عومجم نم ١ ۳۹١

 . اب هتيب لهأو PAS ceil ىلإ ةدنسملا ثيداحألا عومجم نم ۲- ۳۲١

 .مجعملا ثيداحأ عومجم نم 70,5781

 ةمالسو .ًاثيدح ۲۳ / عومجم نم ١9 / ددعلا اذه فعضب هل ميلستلا عم اذه

 ثيداحألا ددع دايدزا عم بسنلا هذه ٌلقتسف Wy ,ريغ ال اهنم ثيداحأ ةعبرأ

 Soe ىلإ عجرت ال يتلا هتافيعضت تفاهت رابتعالا رظنب ذخألا دنع ةحيحصلا

 ةدّنفم وأ !؟ ةفئاز ًادوقن  ناهبجلا رظنب - ثيداحألا هذه قبن له «يرعش تيلو

 رشُعلا رشُع ةسارد يف اهظح ابجي del عم !؟ ةرهز وبأ خيشلا لاق اك دانسإلا

 نبا هلوانت يذلا ليلقلا نم لقألا ىلع ادمتعا امنإو ال ئدهملا ثيداحأ عومجم نم

 ا نودلخ

 هذه دعب  هلوق ىلع Trae قبب لهو ؟دعب يبرغملا حئاسلا ذاتسألا لوقي اذامو

Gulاهفّكضو دقنلاب ثيداحألا هذه نودلخ نبا عبتت دقو» :- ماقرألاو  Lyte 

maces 

 اهفّمض هلأ الو ءال ّيدهملا ثيداحأ عينت all ئري ال هسفن نودلخ نبا Bl عم

lyseرخآ وهو .ّيدهملا يف يناربطلا ثيدح نع همالك دعب  لئاقلا وهف ًاثيدح  
 قلا ثيداحألا ةلمج هذهف» :- هخيرات يف دقنلاب نودلخ نبا اهوانت يتلا ثيداحألا

2M Gagsصلخي مل تيأر امك يهو .نامزلا رخآ هجورخو .ّيدهملا نأش يف  



 PON الل يدهملا ثيداحأ در ىف نودلقملا هب جتحا ام / ىئاثلا لصفلا - لولا بابلا

 ."” «هنم لقألا وأ ليلقلا الإ دقنلا نم اهنم

 نع هئيدح يف كلذو «دقنلل اهعضخأ يتلا ثيداحألا هذه ريغ دوجوب حرص اک

 : لاق ثيح .قباسلا همالك نم ةدحاو ةحفص دعب ةيمامالا 555

y 6 £ ~5  

 نم هانمّدق Le كلذ ىلع نيلدتسم ,تيبلا لهأ يف رمآلا ge نورظتنم نورخأو »

 0 «اهريغو ثيداحألا

 م هلوانت امو Sheol هلوانتي ملو لب ,هنم ًائيش نودلخ نبا فضي مل (ريغلا) اذهو

OVE SV نودلخ نبا خيرات )١( 

OVO SN (؟) نودلح نبا خيرات 



Converted by Tiff Combine 



 يناثلا جاجتحالا
 ا4 ogll ثيداحأ نم نيحيحصلا ولخ

 وه !LAI لهأ بتك يف إل ئدهملا ثيداحأ ةّكص راكنإ يف مهتاجاجتحا نمو

 امو ًاحيملت الو ًاحيرصت ال ثيداحألا هذه نم ًائيش ايوري مل ًاملسمو يراخبلا 6(

 ,هتّكصب مكحلا نع ًالضف ءال ًارتاوتم نوكي نأ نكه الف .ناخيشلا هتياور بّنجَت

 !ًايناث  روكذملا ببسلل  ةّنّسلا لهأل ةديقع نوكي نأ نكه ال اك

 راكنإ يف نودلخ نبا ةدّلقم هب عّرذت يذلا يناثلا جاجتحالا ةصالخ يه هذه
 ' :ةيلاتلا مهاوقأ نم رهظي اك ,ّيدهملا ثيداحأ ةّكص

 رخآ يف يدهملا روهظ يف oneal ضعب ملكت دقو» :ةرهز وبأ خيشلا لاق

 ءاج دقو .دئاقعلا يف بتك نم ضعب اهتبثأو ,ةديقعلا كلت قنتعا نم مهنمو نامزلا

 ,ةجام نباو ,يئاسنلاو ,يذمرتلاو .دواد Gi its BA بتك ضعب يف هركذ

 كلذلو ءاهدانسإ اودَّتفو ئدهملا SS تور ىتلا رابخألا دانسإ يف ةّنّسلا ءالع ملكت

 ."7«(نيتنشلا دنع ةررقتم ةديقع تسيل (UE لوقن

 GPL ML ءالع مّلكت دقلو» :هلوق نم ءاذه همالك ليذ رم دقل : لوقأ

 حيحصت يف بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا يف Shay alge Sey لوألا جاجتحالا

NTA NTA ةرهز وبأ/ قداسلا مامالا: )١( 



 يفاکلا نع عاق ee ا 0 44

 اذه همالك لعجي ام اهرتاوتب مهنم ريثكلا لوق عم ءا يدهملا ثيداحأل ةّنّسلا لهأ
 .فصاع موي يف جيرلا هب تدتشا دامرك

 ثيداحألا ةعيشلاو ALAN نم لك عضوو « :يرصملا نيمأ دمحأ ذاتسالا لاقو

 اهيلإ برست مل Le ملسمو يراخبلل راخفلاب دهشي امو » sal ئدهملا دييأت ىف
 . "”«امهتّكص غلبت مل يتلا بتكلا نم امهريغ ىلإ بّرست نإو ثيداحألا هذه

 تاءاعدا يف ةديدج ةلقن ثدحأ ff نيمأ دمحأ ذاتسألا مالك ىلع ظحالملاو
 JBM ىلع تكس ولو ءاهعضوب لوقلا ىلإ اهفعضب مطوق نم كلذو .نييودهماللا
 نم امهانثتسا ناذللا ناخيشلاو tod هماهتا نم ملسي d SL لمجأو هب ئرحأ ناكل
 نم Wh ئدهملا ثيداحأ ةاور ضعب ,SI Gb وم امل ءًاضيأ السي مل (عضولا) اذه
 WS نيعاّضولا نع يوري نمل عضولا ضارتفا عم  رخف ّيأو ءامهاجر

 بتك يف إل ئدهملا ثيداحأ نع نسح دمحم دعس يرهزألا ذاتسألا لاقو
 ةياورلا يف ةدّدشتملا ةحيحصلا بتكلا اهورت مم ثيداحألا هذه لاثمأو» :ةّنّسلا

a 

 بتكلا اهتور  BAنباو ءدواد يبأ ننشك ًاددشت  dele,يئاسنلاو ,يذمرتلاو
{ 00 

 . «دمحأ دنسمو

 ste) مهدشأ ناكف ogy All ييللا حئاسلا نيسح يلع ذاتسألا رود ءاج م
 لوبق يف ًاديدج ًاطرش عدتبا ذإ .نيحيحصلا يف ًاَولُع مهرثكأو «جاجتحالا اذهب
 !! رتاوتلا اذهل ةميق الف إو ,نيحيحصلا يف ًايورم نوكي نأ وهو ءرتاونلا ىوعد

 pet ىلا ثيداحألا نم Lely ًائيدح اتبثي مل السمو يراخبلا ّنإ» :لاق

 )١( :نيمأ دمحأ/ ةيودهملاو يدهملا 3

VA : (؟) نسح دمحم دعس / مالسإلا يف ةيدهملا 



 ام لقتل اهفيوختو لوقعلا باهرإ ًادج ينجعزأ دقو [ لاق نأ ىلإ] ّيدهملا روهظب
 ةميق fel نكلو «رتاوتم ثيدحلا اذه Sb يسفن عنقأ نأ ًاريثك تلواحو .لبقت ال

sl glناخيشلا هركذي ال ثيدح »”". 

 :امهو con pl ىلع ديكأتلا Sol جاجتحالا اذه ةشقانم لبقو

 هجو ئأب هطورشو رتاوتملا ربخلا فيرعت نيبو نيحيحصلا نيب ةقالع ال : لؤألا
AL: ١ 1 : . 000 

 حدقي الف «aly مدع ىلع ملسمو يراخبلا قفتاو .ربخ رتاوت ولو ٠ هوجولا نم

 .هرتاوتب امهقافتا

 يه نيحيحصلا ثيداحأ GY ؛ كلذ هّريضي الف «هدض ةياور ىلع اقفتا ول ىتحو
 .ًاثيدحو leas AN لهأ نم اهرتاوتب لوقي دحأ الو «قافتالاب داحآلا رابخأ نم

 le ربخو ءرتاوتملا نيب سايق الو

 ؟ رتاوتم ربخ ةياور نع نيخيشلا ضارعإ ةميق ام :لاقي نأ حيحصلاف هيلعو
 نم لوق وه اذه SYS ناخيشلا هركذي ال ثيدح رتاوتل ةميق يأ :لاقي نأ ال

 .رتاوتلا ىنعم فرعي ال

 لهأ ضعب دنع هرتاوت ىعّذملا ةرشبملا ةرشعلا ثيدح هيلع ًالاثم ذخأنلو

ALA؛ ثيدحلا اذه ىلع هتدعاق قّبطن نأ حئاسلا ذاتسألا لبقي لهف  Aيراخبلا  
 ؟ طق هايوري مل السمو

 امك ,نيحيحصلا يف اب Ue اهلهأ ةطاحإ مدعو ,معازملا هذه ةهافت : يناثلا
 .جاجتحالا اذه باوج يف ثحبلا هفشكيس

 NAV 141 Cho نسا دلل نيزاومو رت

 . عجارف ؛ ,116 ص ميوقتو ةشقانم ا



 يفاكلا نع عاقل ا قدا

 اخل يدهملا ثيداحأ نم ملسمو يراخبلا فقوم :ًالوأ

 رظحب اهنيودت لبق ترم دق ةرّهطملا LAN GF وه نيثحابلا ىدل فورعملا نم
 لب ءاهتاذ ةفيرشلا AN ىلع دقحل ال «نامزلا نم نرق نم رثكأل Sed «ساق
 ةلوقعم ودبت يتلا بابسألا هجؤأ نأ الإ, اهليلحت يف نوثحابلا فلتخا ةرينك بابسأل
 ful يسايسلا ن نايكلا دوجو روت ةيسايس ضارغأ أ لإ اهنم فدع ناکام ًادج

. .0( 
 . seal هذه

 - ءالضفلا ةداسلا ضعب هيلع ينهبن امك رظحلا ببس نوكي نأ نكي هلأ ىلع
 هقف عم مدطصت ينلا ةئطاخلا ةيصخشلا تاداهتجالاو ,ةيهقفلا ءارآلا ريرحتب ًاطبترم
 هذه ةجاذس نع فشكي فيرشلا ثيدحلا ةعاذإ BG يلاتلابو «ةحارص ثيدحلا
 - اذهو «لوؤسم ةفيلخ نع ًالضف هيقف نع ردصت نأ نكي ال ىتلا تاداهتجالا
 شع ةرداصلا ةريثكلا تاداهتجالا هديؤيو BH بابسأ ئوقأ نم وه يريدقتب
 ."”ليوأتلا لبقي ال يذلا ميرصلا ّيوبنلا صنلا لباقم يف يهو نيودتلا عنم

 عيرشتتلا مدخي مل يذلا - بلصتملا فقوملا اذه كرقي نأ يعيبطلا نم ناكو

 تانيعبسلا يف تيقلأ تارضاحم نراقملا ثيدحلا لوصأأ يف رفظملا دومحم روتكدلا ذاتسألا مهنم )١(
 . ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةعوبطم «فرشألا فجنلا يف هقفلا ةيلك ةبلط ئلع

 يف ةفّلؤملا بتكلا عس وأ نم وهو «ةفيرشلا LA نيودت ؛ هباتك يف يلالجلا اضر دمحم ديسلا مهنمو
 ,ه 1617“ مق يف عبط «ةحفص Vs Dd) عقي ءاهتشقانمو رظحلا ب ابسأ عيمجل مات ء ءاصقتساهيفو « لقحلا اذه
 يف يه يتلا نيودتلا يعنام تاداهتجا نم تارشعلا هيفف نيدلا فرشل داهتجالاو صنلا باتك عجار ( )۲(

 . صنلا لباقم



 EVs ا يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا لالا بابلا

 ءاملعلا لهاك ىلع ةليقث ةكرت فّلخيو ,ثيدحلا dle يف ةئّيس LUT سلا ةبراحمب

 يديأ ىلع هقحل امم هتيقنتو « هتيفصتو ,ثيدحلا ةلبرغب دعب امف - اوماق نيذلا

 .رظحلا تاونس ةليط نيباّدكلاو نيعاّضولا

 حيحصلا زييقو ALAN ةيقنت يف عساو دهج نم ءاملعلا هب ماق امم مغرلا ىلعو

 نيودت نيدايم يف اهريظن ّلق دويقو طباوض نم هوعضو.امب «بوذكملا نع اهنم
 ,نيثٌدحلا رهشأ نيب هظفل يف فالتخالا نم هسفن حيحصلا ثيدحلا ىناع دقف «مولعلا

 يف نوملسمملا اهبلإ عجري a نيواود يف لا لوسرلا ثيداحأ ليجست مدعل

 يف ناخيشلا فلتخا امل كلذ لصح ولو ؛ميركلا نآرقلا ىلإ مهعوجرك روصعلا رئاس
 .ًاضيأ نيعاّضولاو نيباَّذكلا هجوب لبسلا تّدسنألو «هتياور لع Gal ام ظافلأ

 ظفح ىلع داتعالا JE ناك ,يمسرلا نيودتلا رصع أدبو رظحلا عفترا نيحو
 ةيثيدحلا عيماجملا مهأ يف دجن دقف رخآو وار نيب ظفحلا فالتخال ةجيتنو ةاورلا

 دنسم يف هتمنت دجن اهيب ثيدح نم ةعطق ًالثم يراخبلا حيحصك- ةّنّسلا Jal دنع

 ,هخويش نم هعم ام لّجس دق مهم الك BY ؛ حاحصلا بتك نم هريغ وأ دمحأ

 ةقاثوب ليدعتلاو رجلا elle فارتعا عم يراخبلا لاح وه امك- .lias gl هظفلب

 .ثيداحألا odd نيلقانلا

 وأ ملسم حيحص يف هل دوجو الو ءًالثم يراخبلا هجرخي ًاثيدح ًاضيأ ad اک

 وه ملسم حيحص ,Sh نيملسملا نم دحأ لوقي ال ذإ هيف Glad ال امم اذهو , سكعلا
 (هتيمست ىلع (Btu لهأ دنع GY لوصح عم ,يراخبلا حيحص نم ةخسن
 لمجياو ,ديقملاو قلطملاو «ماعلاو صاخلا دوجو كلذ ىلإ فيضأ اذإف .نيحيحصلاب

 نآرقلا نأشك كلذب اهنأش «ةّلُسلا يف خوسنملاو خسانلاو .هباشتملاو مكحملاو «نيبملاو
 ءامهيباتك يف اهرسأب yg هذه احّضو دق نيخيشلا BL حّرصملا مدع عم .ميركلا
 SLAM اذه لّصفي ملو See ةياورلا يف لامجإ نم امهدحأ هدروي ام Sl حضتا

0" 



ee "4يفاكلا نع عاقل ء............  

 هدورو دنع ايس ال ءرخآ باتك نم هليصفتب ذخألا نم عنه ال ,هباتك ىف رخآ قيرطب

 .ربتعم قيرطب
| 

 هباشتملا ةفرعم نع لاقي ام نيع وه ,ةقيرطلا هذهب لمجما ةفرعم نع لاقي امو

ae aدحأ ه ر یو قالا دیو  

 قر ET ىلع لدي ال نيحيحصلا يف (ّيدهملا) ظفل دورو مدع 86 هيلعو
bedّيدهملا نع ءيش  allهدروأ ام ظاحل دنع ايس ال ؛نامزلا رخآ يف هروهظب  

 يه يتلا ثيداحألا ضعب ايور لب ؛ّيدهملاب ةديطو ةقالع اه تاياور نم ناخيشلا

 ننشلاو حاحصلا هحّضوت امك ال ئدهملا ثيداحأ نم ةعطتقم ءازجأ ةباثمب

 ءاملع كلذ ىلع Sal lly .بسحف ثيداحألا كلتل انمهف نم سيل اذهو «ديناسملاو

 كلذ abe يف يتأيس اك يراخبلا حيحص يحراش نم Lat هدكأو ,مهسفنأ ةّنشلا

ofاهلّضفي ام ىلإ لامجإلا اهضعب ئرتعا يتلا نيحيحصلا ثيداحأ اوعجرأ  
 كلذ يفو .عوضوملا يف امهداحتا عم ءامهنم لك ةلالد براقتل ءامهريغ ىف اهّيبيو

 اف ركُذ ثيداحأ rego Y نم نيعون بابلا اذه يف انركذ دق» :يدودوملا لوقي

 ميرصت نودب لداع ةفيلخ روهظب اف ربخأ Ul ثيداحأو ,ةحارصب ئدهمل
 عونلا نم ثيداحألا glad يناثلا عونلا نم ثيداحألا هذه تناك انو .ئدهملاب

 وه اهيف لداعلا ةفيلخلاب دارملا ّنأ ىلإ نوئّدحلا بهذ دقف ءاهعوضوم يف لوألا
 .«ئدهلا

 ركذ مدع عم نيحيحصلا يف ةدراولائىدهملا روهظ تامالع نع لاقي ام GI : لوقأ

 نود Sole ةفيلخ دوجوب ةحّربصملا ثيداحألا نع ليق ام نيع وه .اهبف ّيدهملا

 )١( ىلعألا وبأ/ تانايبلا المودودى:٠١١.



 YE اا يدهملا ثيداحأ در ىف نودلقملا هب جتحا ام / ىناثلا لصفلا - لوألا بابل

 صوصن عم ةقلطملا صوصنلا هذه ةلباقم نم فرعُي كلذ BY ؛ ّيدهملا هّنأب ميرصتلا

 دييقتلا نيبو نيحيحصلا دحأ هب ial يذلا قالطالا اذه نيب تعمج دق ئرخأ

 لامجإ نيب تعمج دق صوصنلا ضعب كانه GI اك .صوصنلا كلت هتنّيب يذلا

 جاتحن ال ناكمب حوضولا نم رمألا داع ىتح ءاهليصفت نيبو نيحيحصلا ثيداحأ
 اذهب كّسقلا داع امك .يدودوملا مالك يف وم يذلا يناثلا عونلا نع ثحبلا ىلإ هعم

 نود اهسفنب اهقادصم نبعث ال cally ,نيحيحصلا يف ةيورملا ثيداحألا نم فنصلا

 م امن «ملسمو يراخبلل راخفلاب دهشي Gey كلذ لعجو ءاهريغ ىلإ عوجرلا

 غلبت مل يتلا بتكلا نم امهريغ ىلإ بّرست نإو ؛ثيداحألا هذه الإ بّرستت

 ىلع دانعلا نم ًاعون وأ .فيرشلا ثيدحلا مهف يف لهجلا نم ًابرض . «|مهتّكص

 .باوصلا ةبناجم ىلع رارصإلاو «لطابلاب كّسقلا

 مجعم يف «ةمطاف دلو نم وهو Ge ئدهملا» :ثيدح ىلع تفقو al ىلع

 رداصم نم ًاردصم نينامثو ةعبرأ نم ًاجرخم هتدجوف ان يدهملا ثيداحأ

 ًاردصم نيسمخو ةتس ىلإ تلصو دقف مهدحو َةّنُسلا لهأ رداصم اّمَأ ,نيفرطلا

 نم EAN لهأ ءاملع نم ةعبرأ Sh يرظن تفل دقو « ةيعيشلا رداصملا نم قابلا ناكو

 : مهو ملسم حيحص يف هدوجو ىلإ اوراشأ دق «فيرشلا ثيدحلا اذه اوجّدخ نيذلا

 epics يداحلا بابلا ةقرحلا قعاوصلا يف (ه ؟!4/ت) يمتيهلا رجح نبا-١

 NW/ oe .لّوألا لصفلا

 AVY / 7514 VE لامعلا زنك يف (ه ٥۷٩/ت) يدنهلا يقتملا  ؟

NEO/ ص نيبغارلا فاعسإ يف (ه ٠۲٠۷ ت) ناّبصلا gle نب دمحم خيشلا ٣ 

 نع ثيدحلا جيرخت ىلإ LAN ابف تدجوف ةئثالثلا رداصملا هذه تعجار دقو

 )١( :يرصملا نيمأ دمحأ/ ةيودهملاو ّيدهملا 1١.

 ّىدهملا ثيداحأ مجعم (؟) ۷٤/٠١١:١.



essen Yo.يفاكلا نع عافد  

 . مجعملا يف روكذم اك ,هريغو ملسم حيحص
 راونألا قراشم (BAW tle يكلاملا يوازمحلا يودعلا نسح خيشلا  ؛

ANNY/ Ge 

 فذح ىلع ةيديهقلا ثوحبلا يف انفقو دقف ,ديعبب ثيدحلا فذح سيل : لوقأ

 تاحوتفلا نم ةعوبطملا ةخسنلا يف لصح ام ًاضيأ هلثمو A ثيدح فيرحتو

 فئاحص the ةعوبطملا ةخسنلا نم تفذُح ثيح (ه (WA يبرعلا نبال ةيكملا

 ,تاحوتفلا نم ةّنّسلا لهأ ءاملع اهلقن يتلا صوصنلا ليلدب A ّيدهملا مامإلا يف

 يف انب ميس اک ّيدهملا يف ثيدح GIS ثيح دواد يبأ ننس يف هريظن عقو امك
 !! ee نسحلا مامإلا دلو نم ّيدهملا نوك ثيداحأ

 يف ًاحيرص نوكي نأ داكي نيحيحصلا ثيداحأ نم ًامسق BB Je aT ىلعو
 : ةيلاتلا تارقفلا هفشكتس ام اذهو Hb ٌيدهملا

 1 ٠ .؟ ۰

 نيحيحصلا يف لاّجدلا جورخ ثيداحأ :ايناث
 وبأ We ,ليعامسإ نب ىسوم انئَّدح» : ًالئاق هحيحص یف يراخبلا ىور- ١

 انث ٌدحت الأ : ةفيذحل رمع نب ةبقع لاق :لاق شارح نب يعبر نع «كلملا دبع ةناوع
 ًءام جرخ اذإ لاّجدلا عم Sly :لوقي هتعمس [GS :لاق ؟ هو هللا لوسر نم تعمس ام

cil Ob Lu,ىري  Bi AWراب ٌءامف «ٌرانلا  . lyشانلا یری يذلا  STٌرانف ءٌدراب ٌءام  
 Du ao) ا رسل Ê | u a ws علال ا

bodاهنأ یری ىذلا ىف عقيلف مكنم كردأ نمف  GUهناف  Cedeٌدراب  » ' 

 اهجرخأ دقو «لاجدلا جورخ يف ةريثك ثيداحأ هحيحص يف ملسم یورو ؟

 )١( لصفلا اذه نم ۲۸۹ص رظنأ .

  SEWيوونلا حرشب ملسم حيحصو  SUS WN VA.ةعاسلا طارشأو نتفلا



 YON لا ئدهملا ثيداحأ ٌدر ىف نودّلقملا هب dal ام / ىناثلا لصفلا - لوألا بابل

 : اهضعب كيلإو « یتش قرط نم

 AN ديبع نع ءرشب نب دمحم نع «ةماسأ Gl نع det al نب ركب al نع -

 .رمع نبأ نع عفان نع

 .رمع نبا نع ,عفان نع call ديبع نع ءرشب نب دمحم نع AE نبا نعو -

 نع «عفان نع ؛بويا نع .ديزي نب دام نع ,لماك يباو «عيبرلا يا نعو =

 نع «ةبعش نع ءرفعج نب دمحم نع «رشب نب دمحمو al) نب دمحم نعو =

 BAG ئنلا نع كلام نب سنأ نع «ةداتق

 نع «ةداتق نع !cay نع «ماشه نب ذاعم نع ءراشب نبا نع . ئثملا نبا نعو -

Galنب  MLنع  ol1#  . 

 ,باحبحلا نب بيعش نع «ثراولا دبع نع ؛نافع نع «برح نب ريهز نعو -

 نع « يهاربإ نب قاحسإو .ءالعلا نب دمحو nt نب هللا دبع نب دمحم نعو -

 ىلإ اهاهنأ رخآ ًاقيرط نيرشع ىلع وبرت يتلا ىرخألا قرطلا نم كلذ وحنو -
 «ةريره aly «دوعسم نب هللا دیو ,ةفيذحو Me نب سنأو , عفانو رمع نبا



pl dg ESTOS EEC eee Yorيقاکلا  

Q) 0 ' . 1 : { 
 5 ال ئسيع هللا ین دي ىلع aul ey «هدنجو «هداسفو هثبعو ,هفاصوأو

 : اخل يدهملا روهظب ثيداحألا هذه ةقالع

 ىلع 440 ّيدهملا روهظو لاّجدلا جورخ ثيداحأ نيب ةقالعلا هجو نايب لبقو
 هذه نم ملسم هجرخأ ا EA لهأ يأر حاضيإ دون LAs لهأ ءالع ناسل

 .هتياهنو لاّجدلا جورخ نأش يف ثيداحألا

bsثيداحألا هذه : ىضاقلا لاق» :يوونلا لوقي كلذ  gilهريغو ملسم اهركذ  

 هنيعب صخش Sly ؛هدوجو Heo يف قحلا لهأ بهذمل he ,لاّجدلا ةصق 3

 تيملا ءايحإ نم :ىلاعت هللا تارودقم نم «ءايشأ ىلع هردقأو ءهدابع هب هللا ىلتبا

 عابتاو «هیرهنو «هرانو هتلجو «هعم بصخلاو ايئدلا ةرهز روهظ نمو .هلتقي يذلا

 كلذ عقيف «تبنتف تبنت نأ ضرألاو . رطمتف Le نأ ءامسلا هرمأو cal ضرألا زونك

 لجرلا كلذ لتق ىلع ردقي الف «كلذ دعب Ube هللا هزجعُي مث  هتئيشمو هللا ةردقب
 .اونمآ نيذلا هللا تّيثيو هلق ئسيع هلتقيو co pel لطبيو «هربغ الو

 هركنأ نمل ًافالخ راظنلاو ,ءاهقفلاو :نيئّدحلا عيمجو ALAN لهأ بهذم اذه

 يلزتعملا يراخبلل ًافالخو .ةلزتعملا ضعبو .ةيمهجلاو جراوخلا نم هرمأ لطبأو
5 ۳( . 

 . «مهريغو ةيمهجلا نم هيقفاومو

Ul,نع  Beاهحّضوتف ,نامزلا رخآ يف ا ّيدهملا روهظب لاّجدلا جورخ  
 :ةيلاتلا لاوقألا

 ثيداحأ sly يف يربآلا مالك (ه 407 /ت) ينالقسعلا رجح نبا لقن - ١

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك-/08-8و77:18 يوونلا حرشب ملسم حبحص )١(



 YO ذال يدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 لب pall نع اهتاور ةرثكب تضافتساو GLEN ترتاوت دقو» : لاقف .ئدهملا

 Shy «ًالدع ضرألا اليو «نينس عبس كليب ably هتيب لهأ نم ally ,ّيدهملا يف
 هذه موي هّنأو ءلاّجدلا لتق ىلع هدعاسيف جرخي مالسلاو ةالصلا هيلع ئسيع

rlهتصق نم لوط يف ,هفلخ ئسيعو  aly 

 دق :يربآلا نيسحلا وبأ لاق» :(ه AVE /ت) يمتيهلا رجح نبا لاقو - ؟

 يأ  هجورخب لي ئطصملا نع (Lely ةرثكب تضافتساو «رابخألا ترتاوت

 ىلع ىسيع عم جرب هّنأو ae ضرألا أله ay ,هتيب لهأ نم هّلأو - ئدهملا

Linsلتق ىلع هدعاسيف «مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلعو  SLE ANضرأب دل بابس  

 .«هفلخ ئسيع يلصيو EM هذه مي iby ,نيطسلف

 هل بلا نع رابخألا ترتاوت دقو» :(ه ١١١7 /ت) ناّبصلا خيشلا لاقو "

 دعاسي By Vase ضرألا أله bly « هتيب لهأ نم ly  ّيدهملا يأ - هجورخب

 يلصيو iM هذه مؤي ly «نيطسلف ضرأب دل بابب لاّجدلا لتق ىلع ئسيع
 | .يمتيهلا رجح نبا نع هلاق ««هفلخ ىسيع

 نمو «يربآلا نع EAN لهأ ءاملع نم مالكلا اذه لقن نم ليصفت يتأيس : لوقأ
 وأ ّيدهملا ثيداحأ ةّحصب لاق نم) :لصف يف كلذو تاّلسملا قالطإ مهنم هقلطأ

 يف ةّنسلا لهأ ءالع لاوقأ نم ديزم ىلع كانه فقنسو «بابلا اذه يف (اهرتاوت

 .مهدنع ةديقعلا هذه ريرقت

 رخآ يف ّيدهملا روهظ ىلع ةاورلا ةرثكب اهتضافتساو رابخألا رتاوت ئوعدو

 رابخألا كلت ءاصقتسا نع ينغت SEA لتق يف هيل ئسيع عم هكارتشاو نامزلا

 .نذؤملا يناعنصلا يدنجلا دلاخ نب دمحم ةمجرت يف 7١7/176 :5 رجح نبا/ بيذهتلا بيذهت )١(

 We قباسلا ردصملا نع القل  رصم عبط ١16 : رجح نبا/ ةقرحملا قعاوصلا (؟)

 ٠٤١. :ناّبصلا/ نيبغارلا فاعسإ (؟)



Cece ee Yoيفاكلا نع عاقل  

 SLE AI نأش يف ملسمو يراخبلا ثيداحأ نيب BIA نع فشكت ىتلا ةرتاوتملا

 .نامزلا رخآ يف ٰيدهملا روهظ نيبو

 روهظب لاّجدلا جورخ ثيداحأ ةقالع نيبب ام ةيلاتلا ةرقفلا يف يتأبسو
 .ًاضيأ ا ئدهملا

 نيحيحصلا يف مامإ دوجو عم ئسيع لوزن ثيداحأ :ًاثلاث

 نع .يبأ Whe « ريهاربإ نب بوقعي انربخأ : هحيحص يف يراخبلا لاق - ١

tleلوسر لاق :لاق كل ةريره ابأ عمس بيسملا نب ديعس نإ «باهش نبا نع  
 «بيلصلا رسكيف .ًالدع ًامكح ميرم نبأ لزني نأ ٌنكشويل هديب ىسفن ىذلاو » هو هللا

 ةدجسلا نوكت ئتح «دحأ هلبقي ال ئتح لاملا ضيفيو ؛ةيزجلا عضيو ءريزنخلا لتقيو

 Be نِإَو ١ :متئش نإ اوأرقأو :ةريره وبأ لوقي مث ٠ «اهيف امو ايندلا نم ريخ ةدحاولا

 . "7074 اديه pale دوکي steal 955 هتؤم لبق هب Yes له
 :نيقيرط نم .ًاضيأ هحيحص يف ملسم ثيدحلا اذه ئور دقو -"؟

 ,ديعس نب ةبيتق نع : امهدحأ

 نبا نع «باهش نبا نع «ثيللا نع امهدانسإب ءحون نب دمحم نع :رخآلاو

 :يراخبلا ثيدح يف هلوق ىلإ ء ل هللا لوسر نع «ةريره يبأ نع ,بيسملا
 .(ًالدع) لدب (ًاطسقم) : هيفو , «دحأ هلبقي ال ئتح لاملا ضيفيو »

 ,برح نب ريهزو «ةبيش يبا نباو ole نب ىلعألا دبع قيرط نم هجرخا مث
 ثيللا ثيدح ىف ةدايزلا ًانّيبم ديمح نب دبعو «ىناولحل ا نسحو « ئيحي نب ةلمرحو

 ,604١1/غ :ءاسنلا(١)

 , الل ئسيع لوزن باب٤۲۰ ٤: يراخبلا حيحص (؟)



 POO 341 يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب ٌحتحا ام / يناثلا لصفلا - لولا بابلا

 . يراحب dls “يراخبلا ظفل ى

 نع «سنوي نع .ثيللا Lido AS نبا «lide :يراخبلا حيحص يفو - ۳

 لوسر لاق :لاق ةريره ابأ Bf :يراصنألا ةداتق يبأ ىلوم عفان نع Ole نبا
 ,ليقع هعبات «؟ مكنم SALAS مكيف ميرم نبا لزن اذإ متنأ فيك» : هلي هللا

 ."”«يعازوألاو

 سنوي نع «بهو نبا نع ؛ئيحي نب ةلمرح نع هحيحص يف ملسم هاورو - ٤
 Leal هظفل نيعبو «يراخبلا حيحص يف روكذملا دنسلا رخآ ىلإ

 انثّدح :لاق ميهاربإنب بوقعي نع « متاح نب دمحم نع» :ملسم حيحص يفو- ۵

 ابأ عم هلأ يراصنألا ةداتق يبأ ىلوم عفان ينربخأ :لاق همع نع «باهش يخأ نبا
 . Big ٩“ مكيف ميرم نبا لزن اذإ متنأ فيك» : هللا لوسر لاق :لوقي ةريره

 نبا Sa ,ملسم نب ديلولا ge «برح نب ريهز انئّدحو » :ًاضيأ هيفو - ١

 لوسر نأ «ةريره يبأ نع ةداتق Gl ىلوم عفان نع «باهش نبا نع «بئذ يبأ
 .«؟ مكنم KL میرم نبا مكيف لزن اذإ متنأ Sy :لاق لي هلل

 ؟ مكنم EB ام يردت :بئذ يبأ نبا لاق .( مكنم ْمُكُماَمِإو) :ةريره

 Sl مكيبن ةنسو ,ىلاعتو كرابت مكبر باتكب AB :لاق .ينربخت :تلق

 حرشبو و دمحم انيبن ةعيرشب ًامكاح ميرم نب ىسيع لوزن باب ۲٤۲/۱۳۵ :۱ ملسم حيحص )١(

 .ًامكاح ملسو هيلع هللا یلص میرم نب ىسيع لوزن باب ۱۸۹:۲ يوونلا
 . قباسلا بابلا نم- 5١6 :5 يراخبلا حيحص (؟)

 . قباسلا بابلا cpa TEL VIVE ملسم حیحص ()
 )٤( ملسم حیحص  ye VEO IVEYقباسلا بابلا .

 .قباسلا بابلا pee VEV/ VV EY ملسم حیحص )0(



Yorيفاكلا نع عاق ا  

 :هاوسال يدهم ا وه نيحيحصلا ثيداحأ يف مامإلا

 يف ةحيراص ل ئسيع لوزن نأش يف ملسمو يراخبلا ثيداحأ نوكت نأ داكت

 مكمامإو) : ظفلبةريره al ثيدح ةظحالم دنع ًاصوصخ ا يدهملا مامإلا

 Lily ءريغ ال ّيدهملا مامإلا وه هنم دارملا SL .ظفللا اذه oe ينأتسو (مكنم .

 مالعأ هب حرص ام ىلع ( مكنم مكمأو) وأ ( مكئأو) : ظفلب هتياورب يوارلا هبتشا

 ظفل ةّحص دكؤي ام هنّيبنس اك - هسفن ملسم حيحص يف ST ىلع ttl لهأ

 ةريره يبأ نع هدنسب هاور ملسمل AT ثيدح يف بئذ يبأ نبا هابتشاو يراخبلا
 (مكنم مكمامإو) ظفللا اذه لمحف- يراسلا ردبلا ةيشاح نع Glu اك- ًاعوفرم

sadeليوأتلا يف أطخأو . 
ok \3,يهو «ةقيقحلا هذه نيبت ىتلا لاوقألاو تاياورلا نم ةلمج  : 

 هللا دبع نب نوراهو «عاجش نب ديلولا نع ,هحيحص يف ملسم ئور- ١

 وبأ ينربخأ» :لاق جيرج نبا نع .دمح نب جاجحلا نع «رعاشلا نب جاجحو

 ةفئاط لازت Vy :لوقي و ّينلا تعم :لوقي هللا دبع نب رباج عمس هلأ ريبزلا

 HB ميرم نب ىسيع لزنيف :لاق ءةمايقلا موي ئلإ نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي ىتمأ نم
 هذهل ةمركت ءارمأ ضعب ىلع مكضعب Of ءال :لوقيف .انل ee لاعت :مهريمأ لوقيف

ual 

 هللا يبن لوق ENS AB ئسيع لوزن دنع مامإدوجو ديؤب ( مهريمأ لوقيف ) ظفلو
 «مامالاوه نم ةحارص Chay (مكنم مكمامإو ) ظفل عم قبطني (...ال) HBR ئسيع
 ّنأ عم .بئذيبأ نبا ليوأت ىلع قّلعي مل ملسم مامإلا نأ بيرغلاو «مومأملا وه نمو

 )١( قباسلا بابلا نها 1 ملسم حيحص .



 ,POV HB يدهملا ثيداحأ ّدر ىف نودّلقملا هب جتحا ام / ىناثلا لصفلا - لالا بابا

LYينانبلا تباث نع «حبألا ىيحي نب دامح نع :ةبيتق نع «يذمرتلا هاور , 

 هرخآ ئردُي ال ثيغلاك aL اورشبأ اورشبأ» : هللا لوسر لاق» :لاق سنأ نع

 ءاهطسوأ يدهملاو LOST نأ هنأ كلهت فيك ماع جوف اهنم معطأ ةقيدحكوأ ST مأ ريخ
 97 «..اهرخآ حيسملاو

 لهأ ءالع عيمج ally ليمج نب ديعس نبا وهو «ةتسلا حاحصلا لاجر نم ةبيتقو
 ةقث وهف ينانبلا تباث EF «يذمرتلاو «دواد يبأ لاجر نم ًاضيأ ةقث دامحو ءةّنشلا

 "سبأ ةتسلا حاحصلا لاجر نم وهو ,عيمجلا ىدل

توبثل لودع مهّلك ةباحصلاو
لهأ روهمج دنع ًاعيمج مهتهازن 

 OBA 

 نمو حئاسلا ذاتسألاك ,هقفاو نمو نودلخ نبا ىلع ًاذإ the يذمرتلا دانسإف
0 

٠ 9 

 ,ةباحصلا نم نسنأو

 ركذن قيل ّيدهملاب هتالص BFL ئسيع Sb ةحّرصم ئرخأ ثيداحأ كانهو

 : اهنم

 هذه نم ٌيدهملا» :لاق نيريس نبا نع , فّنصملا يف ةبيش Gl نبا هجرخأ ام ۴
Q . 5 )£( 

 ىسيع هيلع لزب يدهلا» : لاق ورمع نب هللا دبع نع« ؛ يعن وبأ هجرخأ ام - 3

 «٩ یسیع هفلخ Lar .ميرم نبا

NYT رخآ قيرطب هدنسم يف دمحأ هاورو ؛5874/167:0 يذمرتلا ننس )١( 

 .ىلاوتلا ىلع IT EY 11/1: را :۸ بيذهتلا بيذهت يف مهمجارت رظنأ (؟)

(F)1١4:١. رجح نبا/ ةباحصلا زييمت ىف ةباصالا  
 )٤( ةبيش ىبأ نبا/ فنصملا ۱۹٤۹۵/۱۹۸:۱۵.

 YAY يطويسلا/ ئواتفلل يواحلا )0(



eRTOCESEOSEEOOSSION 10۸يقاکلا ع عاف ا  

 : لاق die نع cant يف ينادلا ورمع يبأ نع Lal يعن وبأ هجرخأ ام ©

 هرعّش نم رطقي LEIS ميرم نب ىسيع لزن دقو .ّيدهملا تفتلي » 25H هللا لوسر لاق»
 يّلصيف ؛كل ةالصلا تميقأ امّنإ :ئسيع لوقيف  سانلاب لص مّدقت :ّيدهملا لوقبف ءءاملا

 ."”«..ىدلو نم لجر فلخ

 « هفلخ ميرم نب ىسيع shay يذلا انم» ثيدح حرش يف يوانملا هلاق ام- 5

 حور (ميرم نب ىسيع (hea يذلا لجرلا :يأ (يذلا) تيبلا لهأ dn) :لاق
 دنع لزني NS (هفلخ ) لاّجدلا روهظ دنع ,نامزلا رخآ يف ءامسلا نم هلوزن دنع هللا
 Beall ديري ّيدهملا مامإلا دجيف «قشمد قرش ءاضيبلا ةرانملا ىلع حبصلا ةالص

 ًالضف هب مظعأف .هفلخ ay Mb ئسيع adits pln) Sled هب نسحيف
 . «ةمالا هذه افرشو O) سلا ذل

 ةالص دنع نوكي هلوزنو» ME ئسيع لوزن يف يعفاشلا ناهرب نبا هلاق ام-۷

 :لوقيف .هللا حور اي مّدقت :ّيدهملا هل لوقي نأ دعب ّيدهملا فلخ لصيف ,رجفلا
Seتميقأ  allدروو لاق نأ ىلإ : Sfىلع هدعاسيف ىسيع عم حرخي ّيدهملا  

 ."«ةمطاف دلو نم ةا fail ةرتع نم ّيدهملا نأ ءاج دقو SKE لنق

 يف قشمدب Bb هلوزن روهشملاو» : ا ئسيع لوزن يف يسولآلا هلاق ام 4

 ءهفلخ يلصيو ءال ئسيع Adie ,ّيدهملا وهو مامإلا DLS ,حبصلا ةالص
 1 .كل تمبقأ Ul :لوقيو

 كلت يف يدهملاب هئادتقا ىلع نو رثكألاو «سانلا ٌمؤيو وه مّدقتي لب :ليقو

 )١( ئواتفلل يواحلا ۸۱:۲,

AV ET (؟) ىوانملا/ ريدقلا ضيف 

 ) )۳یعفاشلا ناهرب نبا/ ةيبلحلا ةريسلا ١:7551../7717.



 OAs HE يدهملا ثيداحأ در ىف نودّلقملا هب جتحا ام / ىناثلا لصفلا لوألا بابلا

 مامإلا) ةرقف يف (نورثكألا) هلاق ام يتأيسو Lb هلوزن مهوتل ًاعفد ,ةالصلا

 .(ّيدهملا وه يراخبلا حيحصل حورش ةسمخ يف

 يف ST ًافلخو ًافلس ءاملعلا نيب رهتشا» : فصان يلع روصنم خيشلا هلاق ام ۹

 ىلع يلوتسي .ّيدهملا ىّمسي تيبلا لهأ نم لجر روهظ نم BY نامزلا رخآ
 رهظي دعبو «نيدلا ديؤيو < مهيف لدعيو ,نوملسملا هعبتيو ,ةيمالسإلا كلاما

SLEهلتق ىلع ّيدهملا عم نواعتي وأ ,هلتقيف ال ئسيع لزنيو »'" . 

 ًامالك هنع لقن ثيح «هتاحوتف يف يبرعلا نبا نع ناّبصلا خيشلا هلق ام ۰

 "'ينايفسلا لتقو هل ّيدهملا مامإلا ةرصنل ال ئسيع لوزن : هيف ءاج ًاليوط

 يهو AB ّيدهملا يف هّرد هللو هتموظنم يف يعفاشلا يناولحلا هدشنأ ام- ١

 : هلوق اهنمو « أتيب نیسم + ىلع لمتشت

4 )£( 
 ليِضَفَّنلا اَذَك ْنُكِيلَو هَنلَخ iad ىَنَح Coll ينأَ مث

 يه فشكتف «يراخبلا ثيدح يف ةريره وبأ اهب ّلدتسا ىتلا ةيآلا نع اَمأ ۲

 BEE يدهملا روهظب ىسيع لوزن ةقالع نع ئرخألا

 يل لاق» :لاق هَّنأ بشوح نب رهش نع - ةعيشلاو ZA  نافرطلا ىور دقف

 ؟ يه ةيآ هيأ ريمألا اهبأ :تلقف .ينتيعأ دق هللا باتك يف ةيآ رهش اي :جاججحلا

 . 4 . . هب Ba Be Les ples م نإَو » :هلوق :لاقف

AVVO يسولآلا/ يناعملا حور )١( 

 MOVs fests ىلع دمحم يلع / القط ئدهملا مامإلا : ye STAY :۵ لومأملا ةياغ (؟)

 . يجنلبشلل راصبألا رون شماهب عوبطم ١460 :ناّبصلا/ نيبغارلا فاعسإ (۳)

 . ۷: يناولحلا/ يدهملا فاصوأ ىف يدهشلا رطقلا )£(

  (a):ءاسنلا 184/4 :



nese sees ees oe OVمموج  rece 666.06... 6 666660666666660 a eeeanceae etaيفاكلا نع عاق  

 كرحي هارأ اف ينيعب هقمرأ مث cate برضيف ينارصنلاو يدوهلاب § 4A يفإ هللاو

 ا وه فيك: لاق. تلوأت ام ىلع سيل .ريمألا لل حلصأ :ت :تلقف . ih تح هيتفش

lasهتوم لبق هب نمآ لإ . a.؟اذه كل وأ كيو :لاق .جيدهما فلخ  

 ^ تیفاص one نم dly اهب تئج :لاقف 2 بلاط

 ٌننمؤيل الإ هّنأب ىلاعت هنم رابخإلا : ةيآلا ىنعمو» : ةيآلا ريسفت يف يسوطلا لاق

.۲ 

 ضرألا ىلإ هلل هلزغي نأب يح توم لبق مم نمؤيل لإ دولا نم دحأ او

 للملا ريصتف « لاّجدلا لتقل هلا هلزنأو ( هجرف Shi هللا لّجع) ّيدهملا جرخأ | اذا

 . 340 ريهاربإ نيد ةيفينحلا مالسإلا ae يهو ةدحاو لم اهلك

 نيح كلذو ديز نباو «ةداتقو ,نسحلاو le وبأو «سابع نبا هيلإ بهذ

 ,نامزلا كلذ يف نوكي نمل ةصاخ ةبآلاو : لاق يربطلا هراتخاو . ناهيرالا مهعفني ال

 .«..انباحصأ ريسفت يف ميهاربإ نب يلع هركذ يذلا وهو

 gh ركذو» :لاقو.يسربطلا اهركذ امك اك «ةمدقتملا بشوح نب رهش ةياور قاس مث

 .«كلذ لثم يخلبلا مساقلا

 ,بشوح نب رهش نع .رذنملا نبا نع ةياورلا هذه يطويسلا جرخأ دقو

NOATY ىمقلا ريسفت )١( 
 نايبتلا (؟) ۳: 184.

  ttنايبلا عمجم ": 1770-1907 .



 Ws اا Gugall ثيداحأ در ىف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 دقل :لاق he نب دمحم نم تلقف ؟ اهتذخأ نيأ نم :لاقف» :اهيفو «فالتخاب

 نأ تببحأ ينكلو ةملس 61 الإ هينئّدح ام هللا ماو :رهش لاق ءاهندعم نم اهتذخأ

 .« هظيغأ

 . ال بلاط يبأ نب يلع نبا

 : يدهم اوه يراخبلا حيحصل حورش ةسم يف مامإلا
 ثيدح ةقالعل LAM ةلدألا نم يراخبلا حيحص حورش Le نأ نكيو اذه

 وه ثيدحلا ظفل يف مامإلا نم دارملا Gly Bab ّيدهملا روهظب ئسيع لوزن

 مهف يف نيعم طلغ ىلع حورش ةسمخ قفتت نأ ًادج ديعبلا نم ذإ AB ّيدهملا
 ولو «ملعلا اذه يف ةربخلاو صاصتخالا يوذ نم اهباحصأ Sf عم ,دحاو ثيدح
 دحأ مهيلع هركني dy ءاذه ىلإ ءالعلا دحأ نّطفتي مل فيكف كلذ ةَّحص انضرقفا
 ولخ ًالطاب تعا ةليلق ةمذرش نم ناك ام الإ sgl !؟ ًابيرقت نورق ةتس ةليط

 HBL ئدهملا ثيداحأ نم نيحيحصلا

 : يهو «قالطإلا ىلع ةلوادتملا حورشلا مهأ نم يه- ملعأ ابف- حورشلا هذهو

 يراقلا ةدمع ٠ يراسلا داشرإ- ؟ | يرابلا حتف- ١

 يراسلا ردبلا ١ يرابلا ضيف ؛

 ( مكنم مكمامإو) ظفلب يراخبلا ثيدح حرش صوصخب اف درو ام ركذنسو

 يأ لاقر»:هيفو ٠١:1١ ريبكلا ريسفتلا يف يزارلا ةياورلا ركذ دقو WEY روثنملا ردلا )١(

 ضرألا يف تكني ذحأف .ةيفثحلا نب ىلع نب دمحم هب ينثّدح :تلقف ؟ اذه تلقن نمع  جاججحلا
 VEL 0 نازيملا ريسفت ىنف ىئابطابطلا ديسلا لاقو . « ةيفاص نيع نم اهتذخا دقل :لاق مث .بيضقب

 .« ال رقابلا وأ «ةيفنحلا نبا صيخس ذ ةاوزلا فلتحلا مث gle نب دمحم نع ئور هلأ رهاظلاو »



eee ۹۲يفاكلا نع عاقل  

 وحنلا ىلعو إل ّيدهملا وه (مامإلا) نم دارملا نوك ىلع مهقافتا حضتي يكل
 :يلاتلا

 بقانسم يف ' Ysa يعسنملا نسحلا وبأ لاقو» : يرابلا حتف يف ءاج ام-١

 ,هفلخ يلصي ئسيع Sly AL هذه نم ّيدهملا BL ءرابخألا ترتاوت : يعفاشلا

 الإ يدهم الو :هيفو «سنأ نع ؛ةجام نبا هجرخأ يذلا ثيدحلل 8, كلذ ركذ

 :هلوقب مكنيد يف هنوك لاح ئسيع 2 وي gall OL يبيطلا لوق در مث «ئسيع
Sayَدرإ ال :لوقيف ءانل لص :هل لاقيف : اسم دنع رخآ تيدح يف هلوق هيلع  

 RA هذه ةمركت ءارمأ ضعب ىلع مكضعب

 سفنلا يف عقول ًامامإ #4 ىسيع palit ول» :هلوق يزوجلا نبا نع لقن
 رابغب سندتي TA ًامومأم أصف ؟ ًاعرش ًائدتبم وأ Let مّدقت هارتأ : ليقلو «لاكشإ

 .« « يدعب ىبن ال د HB هلوق هجو ,ةهبشلا

 رخآ يف هنوك عم ,ةّمألا هذه نم لجر فلخ BA ئسيع ةالص Gon :لاق مث
 نع ولخت ال ضرألا by :لاوقألا نم حيحصلل ةلالد ,ةعاسلا مايق برقو نامزلا
 Medel هللاو « ۾ Bow هلل مئاق

 حيحص يف يورملا ثيدحلاو ؛يراخبلا ثيدح نيب نرق «يراسلا داشرإ يفو- ؟

 ,قباسلا يزوجلا نبا لوق ركذو ؛ةالصلاب سانلا موي نم حوضو JS نيبملا ملسم
 هتمامإو ,لضفأ هّنأل ؛ ّيدهملا هب يدتقيو مهمو aly : ينازاتفتلا لوق ىلع در م

«dslاذهو» : هلوقب  Sayقباسلا ملسم ثيدح هيلع »". 

 يف امك ه 117 / ةئس تام « نسحلا : حيحصلاو نيسحلا يبأب مهضعب any ES دقو «يربآلا حيحصلاو ءاذك(١)

 , ةمجارت

 اا م ا و ا



 e 3440 يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 ةيفيك نيبو «نيحيحصلا يف يراخبلا ثيدح ةاور ركذب أدب يراقلا ةدمع يفو ۴
 ميعن BY نتفلاو , لبنح نب دمحأ دنسم يباتك يف امك تاياورلا ضعب يف ئسيع لوزن

 ةالصلا هيلع ئسيع ةماقإ ةدم يف رمع نبا ثيدح نم ملسم ئورو» :لاق نأ ىلإ

 .«نينس عبس Ug هلوزن دعب ضرألاب مالسلاو

 مكحي : ينعي ٠ . مكنم مكمامإو : هلوق» :لاقف «يراخبلا ثيدح نم دارملا حرش مث

 ةعايجلاب مكعم يلصي :هانعم :ليقو ..ينامركلا لاق اك ليبثإلاب ل نآرقلاب مكني
 عقول Lu الل ئسيع is ول» : يزوجلا نبا لوق لقن مث EM هذه نم مامإلاو

 الثل ًامومأم لصف ؟ ًاعرش ًائدتبم وأ ءًابئان مّدقت هارتأ :ليقلو ءلاكشإ سفنلا يف

 .«« يدعب يبن ال : MG هلوق هجو ,ةهبشلا رابغب سندتي

 هذه نم لجر فلخ اط ئسيع ةالص Syn :قباسلا رجح نبا مالك لقن مث

Oey 

 مكمامإو..مكيف ميرس نبا لزن اذإ متنأ فيك» :هلوق :يرابلا ضيف يفو - ٤

 .ًامامإ يّمسف «يدهملا مامإلا هنم ردابتملاو «هيلاح هيف واولا» :لاق « ؟ مكنسم

 ,ميرم نبا مكيف لزني نيح نونوكت فيك BT :هلصاحو Vic ًادكح ةئانئسيعو
 دحأ نوكي هّنكلو ءوه نوكي ال هّنإف مامالا ETS ًالدع ًامکح مكيف نوكي وهو

 ةالصلا هيلع ئسيع فالخب «ليئارسإ ينب نم ال مكنم مامإلا كلذ نوكيو «هريغ
 .مالسلاو

 ةالصلا هيلع ئسيع ىلع هقلطأف ,ملسم دنع ةاورلا ضعب هيف طلتخا دقو
 ةكُمامإو :يراخبلا ظفل gate حجارلاو ..مكنم ْمُكَّمَأو :ظفللا لعجف «مالسلاو
 دانسإب ۲۰۸ ضةجام نبا دنع امل ّيدهملا مامإلا هنم دارملاو «ةيمسإلا ةلمجلاب , مكنم

 .نماثلا دلجملا نم he 78:15 ينيعلا/ يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع )١(



 يفاكلا نع elds... ees essen فل

 «سدقملا تببب ليلق ٍذئموي مه» :لاق ؟ tay برعلا نيأف ! هللا لوسر اي :يوق
 نبا ىسيع مهيلع لزن ذإ حبصلا مهب ىّلصي pd دق مهمامإ امنيبف ؛حلاص لجر مهمامإو

 . «خلا .. ىّلصي يل ئسيع pid ئرقهقلا ىشمي مامإلا كلذ عجرف . حبصلا ميرم

 ئسيع نود ّيدهملا مامإلا وه «ثيداحألا يف مامإلا قادصم bf يف ميرص اذهف

 .ثيداحألا ةحارص دعب ةاورلا فالتخاب هيف يلابي الف .هسفن مالسلاو ةالصلا هيلع

foleyظفللا لصأ وه.اذهف «نونمؤي هدعب ثيدح  . 

 ,مهتافرصت نم كلذ JSS هلا باتكب مكمأ :وأ ,مكنم مكّمأ :لاق نمو

 هنع لودعلا :قيرطلاف gles نع هظافلأ تفلتخا اذإ ثيدحلا BY ؛ مهماهوأو

 ىلع رمألا هب لصفني هّنإف .ثيدحلا كلذ هدنع ناك نإ رخآ يباحص ثيدح ىلإ

 ."”«بلغألا

 لوق ىلع he دقف «يرابلا ضيف ىلإ يراسلا ردبلا ةيشاح يف اّمأ  ه
 ليوط مالكب «ةاورلا ضعب هيف طلتخا دقو» :مّدقتملا يرابلا ضيف يف يريمشكلا

 اهيلع ودبني دق يتلا ثيداحألا مهف يف عوجرلا ةرورض ىلإ ةجاحلا نايبب هأدب
 اذهل ةعفارلا ىرخألا ةحيحصلا ثيداحألا ىلإ ًانايحأ ضقانتلا وأ فالتخالا

 مث .ثيداحألا كلت نيب عمجلا نأش يف مالكلا لاطأ مث ,ضقانتلا وأ فالتخالا

 :لوقلا ىلإ كلذ دعب صّلَخ

 ةالصلا هيلع ئسيع ةمامإ نايب يف اوفلتخا ةاورلا Gl ملعاف اذه cube اذإ»

 ًامكح ميرم نبا Sade :١ج ۸۷ص ملسم دنعف «هلوزن ىلع مهقافتا دعب مالسلاو

 ةطلغم الو .«؟ مكنم مكمامإو مكيف ميرم نبا لزن اذإ متنأ فيك» : ظفل يفو : «ًالدع

 ءاطعو «يرهزلا :ةريره Jl نع نيعبات ةثالث ىلإ لاحلا اذكهو .ةطلاغم الو ,هيف

 )١( :غ يدنبويدلا يريمشكلا / يراخبلا حيحص ىلع يرابلا ضيف 2/45.٠



 Ns اإل يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا لوألا بابلا

 gle لوألا ظفللا ىلع اَمأ هريره يبأ نع اوور مهلك ts al لومو ءءانیم نبا

 . يناثلا ظفللا ىلع

 ميرم نبا لزن اذإ متنأ فيك) :ءاورف هيف فلتخاف ,نيعبتلا عيت نو دحأ ءاج م

 فرح ناف LF ثروأف .(مكنم (SH :لاقو رخآ ءاجو .( ؟ Sab مكيف

 نبا لاق) ءاذكه مهضعب هركذف ,ليوأتلا ىلإ جاتحاف LW ةلص تسيل  نم-

Glةئشو مكبر باتكب مكّمأف :لاق ءينربخت تلق ؟ مكنم مكمامإ يردت :بئذ  

 .( ل مكيبن

 :ظفللا لصأو cul امك ةاورلا هيف فلتخاو .ملسم دنع اهلك ظافلألا هذهف

 the لجر مهمامإو :ةجام نبا دنع اکو ءيراخبلا دنع اک (مکنم مكمامإو)

 ۲ج 841 ص ملسم دنع ةريره al نع AT ثيدح مهيلع طلتخا ,ماهوأ قاوبلاو

 :ًاعوفرم ةريره al نع «هيبأ نع ؛ليهس نع ab يعبات هيوري يناثلا abel نم

 تميقأ اذإ - هلوق ىلإ - قبادب وأ قابعألاب مورلا لزات ىقح ةعاسلا موقتال)

 .( مهمأف لك جرم نب ىسيع لزايف ؛ةالصلا

 مكمامإو) :هلوق يف دارملا ناكو ؛ةالصلا ةمامإ انهه ةمامالا نم دارملاو :لاق

 :هيف لاقف ءةربره يبأ نع لوألا ثيدحلا ىلإ اهلقنف ,ئربكلا ةمامإلا ( مكنم

 يف ًاللخ هيف شحأ الف .ملسم ظفل نم تملع اك يضاملا ةغيص ىلع (مكّمأف)

callنايب ىلإ جاتحا مث ؛ًاضيأ  مكنم  هبناج نم فاضأ  WS Gallنبا نع ّرم  
 .بئذ يبأ

 :يأ ,ّيدهملا هقادصمو ,ئربكلا ةمامإلا IVI ثيدحلا يف ةمامالا نم دارملا نإ

dHمكيف میرم نبا  Reاذه نب دقو .ّيدهملا مكمامإ هيف نوكي نامز يف .ًالدعو  . 
 .يوق هدانسإو .ًالّصفم ةجام نبا ثيدح عملا



 يفاكلا نع GU ا ۲۹١

 ملسم هاور اك لوألا ةالصلا يف اندنع ّيدهملا ةمامإ تعبث هّنأب : لاق نأ ىلإ
abe GI,نأ ىلإ طلغلا نم هدنع ام ىلع يوارلا عدف « عقاولا فالخ يوارلا ىلع  

 :هلوقو .رخآ نومضم (مكنم (SAI وأ (مكمأ) :هلوق Gl :مالكلا ةلمجو لاق
 .ةريره ul دنع Lay ,رخآ نومضم ( مكنم مكمامإو)

 مامإلا نوك اّمأ ..ئربكلا ةمامإلا يناثلا بجومو..ةالصلا ةمامإ لوألا بجومو

 .ملسم دنع ثيدحلا يف صوصنم كلذف ّيدهملا وه ةالصلا لوا يف

El,كلذف اهدعب  تاولصلا رئاس يف ًامامإ مالسلاو ةالصلا هيلع ئسيع نوك  
pi “ 

ist ‘ (39 

 B ئسيع لوق ,هقوذ فلاخي ام نأ الإ ةناتم نم همالك يف امم مغرلا ىلع : لوقأ
 ضعب ىلع مكضعب ن نإ ال: :ةالصلا ةمامإل ّيدهملا هوعدي نيح ملسم ثيدح يف

 aah ذه ةمركت ءارمأ

 ظفللا Boo ىلع اهباحصأ قافتا وه يراخبلا حورش يف pdt ام ىلع ظحالملاو
 م امك مهضعب ميراصت عم ّيدهملا مامإلا وه هنم دارملا Gly ءيراخبلا دنع
 tat نم عراع ا يف ام عم ل حم gel فاق ف بلت

 ge نب مباح اب

  geلاملا  obey 5ما ةقبطنم يه ادع  saeالع  neيدهملا مل اإل ۳

EVEL :4 ردب ذمحم/ ىرابلا ضيف ىلإ يراسلا ردبلا ةيشاح )١( 

 ملسم حيحص (؟)  ۲٤۲/۱۳۵ :1..ًامکاح میرم نب ىسيع لوزن باب



 WV اا يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لولا بابل

 اذه يف ملسم حيحص تاياور ضرع دعب She اك « هتيعر ىلع لامل ا عيزوت ةيفيك
 : يهو نأشلا

 نع ؛رجح نب Bes برح نب ريهز قيرط نم حيحصلا يف ملسم جرخا - ١
 el رخآ ىف نوكي » 8 هللا لوسر لاق» :لاق هلأ يراصنألا هللا دبع نب رباج

 OO sae aches ال te لاملا son ةفيلخ

 . «ًاددع هدعي Velie لاملا gow ةفيلخ مكئافلخ نم و :لاق هلأ

OSU يحب : pe نبا ةياور bs 

 رباجو «يردخلا ديعس cal نع «برح نب ريهز قيرط نم Lal جرخأو - ٣
 ءلاملا مسقي ةفيلخ نامزلا رخآ ىف نوكي» :لاق هلأ #4 هللا لوسر نع call دبع نبا

 . «هدعب الو

 ديعس يبأ نع det يبأ نبا قيرط نم ًاضيأ ريخألا ثيدحلا اذه جرخأو - ٤
O ete dbهلا لوسر نع .يردخلا  BBG 

 :هأوس ال يدهم ا وه JUN يثحي نم

 امل سيل لاملا ءاثحإ ةفص Bf دجتس ئرخأألا ثيدحلا بتك ىلإ عوجرلاب
 امضعب ركذن تاياورلا نم ةريثك the يف كلذو ال ّيدهملا مامإلا ريغ طق بحاص
 | :اهلك ال

WEY يطويسلا/ ئواتفلل يواحلا يف امك هدنسم يف دمحأهاورو AVA coy gle te ملسم حيحص )١( 

 .۳۹ :۱۸ يوونلا حرشب ملسم حيحص (۲)

 WEY يواحلا يف امك دمحأ هاورو PREVA يوونلا حرشب ملسم حيحص (۳)



 يفاكلا نع عاقل 0000000... 0.066.606 نهم نهج مو همومهم همهم ممم مم موف ۳۸

 دنع ينيب لهآ نم لجر جرخي» : : GEG هللا لوسر نع < يردخلا ديعس يبأ نع-١

 ° مًايفح هؤاطع نوكي نتفلا نم روهظو «نامزلا نم عاطقنا

Iتيب لهأ نم وه يذلا لجرلا اذه نوك تابثإ  shellهيفف «ئدهملا وه  

 .ثيداحأ ةلمج ًاضيأ بابلا اذه يف هيلع لدي امو دج ةريثك ثيداحأ

 نع «ةريره al نع .طسوألا يف يناربطلاو .دارفإلا يف ينطقرادلا جرخأ-؟

 نم ًائيش ضرألا رخذت الو لاق نأ ىلإ Gael ىتمأ ىف نوكي» :لاق #54 بلا
 . ” «ذخ :لوقيف « ىنطعأ يدهم اي : لجرلا لوقي ًاسودك لاملا نوكيو ؛تابنلا

 نع ,يردخلا ديعس يبأ نع «ةجام نباو cole نب ميعن هجرخأ ام هلئمو -

 موقيف . سودك tay لاملاو لاق نأ ىلإ ىدهملا ينمأ يف نوكي» : لاق PAN ئبلا
Mi. yee at a. EAN يدا اقف لجل 

 هيلإ ءيمجيف كاشلا ديز_ًاعست 7 وأ اسوأ ًاسمخ بب .جرخي ئدهملا يأ يف و

 عاطتسا ام هبوث ىف هل ىثحيف . ىنطعأ ىنطعأ يدهم اي :لوقيف لجرلا  BT«هلمحي 1

 لوسر لاق» :لاق ديعس يبأ نع «ميعن وبأو ole نب ميعن هجرخأ ام ه

 نوكي .ّيدهملا :هل لاقي لجر نتفلا نم روهظو ؛نامزلا نم عاطقنا دنع نوكي » : هلل هل

 إلا ئدهملا ثيداحأ مجعم يف ثيدحلا جرخأ دقو + ١6 ةبيش يبأ نبا / فّئصملا )١(
 1175١ :رردلا دقعو 8 ٠١ دادغب خيراتو 1: :3 ةؤبللا لئالدو ۰ :" دمحأ دلسم نم 0
 ردلاو 2١4:1 دئاورلا عمجمو :TEV :5 ةياهنلاو ةيادبلاو .١٠/باب همك يعفاشلانايبو 24 / باب

 . عجارف ءاهريغو 0۸:1 روثنملا

 WY ئواتفلل يواحلا (؟)

 ,05:7 ئواتفلل يواحلا (")

 OAS ئراتفلل يواحلا ()



 A إلا يدهملا ثيداحأ by يف نودّلقملا هب قحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

Q) + 
 « ۾ اینه هؤاطع

 لوسر نع «يردخملا ديعس يبأ نع ؛مكاحلاو ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام
as - , 5200000مددع ريغب قحلا ىطعي ةفيلخ نامزلا رخآ ىف جرخي» :لاق ةا هللا 00  ' 

: 
 لب هلا لوسر لاق» :لاق .يردخلا ديعس ىبأ نع ءةبيش

Gal نبا هجرخأ LAY 

 نم لجر جرخي»  Jalهؤاطع نوكي نتفلا نم روهظو .نامزلا نم عاطقنا دنع تيب
 م 00

. Cale 

 لوسر ركذ» :لاق ًاضيأ يردخملا ديعس يبأ نع «قازرلا دبع هجرخأ ام-4
 مث] .ملظلا نم هبلإ أجلي ًاجلم لجرلا دجي ال ge ةّمألا هذه بيصي الب هلل
 ًاملظ تئلم امكًاطسق ضرألا هب ًالميف ىتيب لهأ نم ىترتع نم ًالجر هللا ثعبيف » : [ لاق

 هتّيص الإ ًائيش اهرطق نم ءامسلا عدت ال ءضرألا نكاسو ءامسلا نكاس هنع ئضري ءًاروجو
 يف شيعي . تاومألا ءايحألا ىنمتن ئتح هتجرخأ الإ ًائيش اهئام نم ضرألا عدت الو ؛ًاراردم

 “« ۾ نينس عست وأ «نامث وأ ؛ نينس عبس كلذ

hyام وه ةريخألا ةثالثلا ثيداحألا يف ةرهاطلا ةرتعلا لجر نم دارملا حض طوي  

 .هريغ تارشعو نايبلا يف يعفاشلا يجنكلا هركذ امو ثيداحأ نم اهلبق مّدقت

WY ئواتفلل يواحلا )١( 

 NQEAO/VAVIYO ةبيش ىبأ نبا/ فّئصملا (۲)

 CTE IY ئواتفلل يواحلاو ؛404 : ٤ مكاحلا/ كردتسملاو 1: o\ ةبيش يبأ نبا /فّنصملا (*)
 لاقف AB يدهملا مامإلا وه نامزلا رخ يف لاملا يثحي نم Ol فصان يلع روصنم خيشلا مزج دقو

 هير يدهملا وه اذه:  ملسم حيحص ثيداحأ نم مّدقتملا يناثلا ثيدحلا وهو- جاتلا ثيدح ًاحراش
 .« سانلا لكل ريخلا هلذبو ,هسفن ءاخس عم «تاحوتفلاو مئانغلا ة ةرثكل كلذو FV ثيدحلا ليلدب

 جاتلاو :Ptr :0 فصان يلع روصنم خيشلا/ لوصألل عاجلا جاتلا حرش لومأملا ةياغ : عجار
 .هسفن فلؤملل لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا

 ,ّيدهملا ١١ : GL 1 قازرلا دبع/ فّئصملا )6(



cette eee nee EEE ERS eee RRS EE EEE SS 42ىفاكلا نع عاقل ءم.....66.. من ءءء منن  

 رابخأ يف نايبلا) ب هتمسو دقو» :نامزلا بحاص رابخأ يف نايبلا يف لاق
 هتقلت ام ّلك ذإ ELI بيكرت ةيرعت «ةعيشلا قرط نع anges (نامزلا بحاص
 ,مهرامذ ةيرادخو «مهرانم تير وه ULL ,لقنلا حيحص ناك oly لوبقلاب ةعيشلا
 °« باوبأ هيفو ,دكآ هريغب جاجتحالا ناكف

 oll يف هاور be ناكو < نيرشعلاو ةسمخلا باتكلا باوبأ ليصفت يف عرش “مث

 .«« خلا ..يّردلا رمقلاك ههجو يدلو نم لجر ّىدهملا » :رشع عباسلا

 نم ريفغ دج نع هللا دمحب Whe هانقزر نسح ثيدح اذه :تلق» :لاق

 هجرخأو «ئدهملا بقانم يف معن وبأ هركذ ءاندنع فورعم هدنسو pit باحصأ

 نب دارو Whe :لاق «يروصلا ريثك نب ميهاربإ نب دمحم نع همجعم يف يناربطلا
 Obie امك حارجلا

 ةثالث نع لوألا هدلحم يف ٌيدهملا ثيداحأ مجعم يف جرخم ثيدحلا : لوقأ
 رداصم نم ًاردصم رشع ةسمخ نعو ALS لها رداصم نم ًاردصم نيثالثو

 .ىتش قرط نمو ةيمامإالا ةعيشلا

 ملسم حيحص يف ءاديبلا فسخ ثيداحأ :ًاسماخ

 , ةبيش يبأ نباو , ديعس نب ةبيتق قيرط نم هحيحص يف ملسم مامإلا جرخأ

 نب ثراحلا لخد» : لاق هلأ ةيطبقلا نب هللا ديبع نع ؛ مهلك ميهاربإ نب ب قاحسإو

 نع اهالأسف نينمؤملا مَ ةملس dl ىلع امهعم انأو , ناوفص نب هللا دبعو « ةعيبر يبأ
 اک هللا لوسر لاق : تلاقف  ريبزلا نبا مايأ ف ف كلذ ناكو هب فسخي يذلا شيجلا

 :٤۷١. ىعفاشلا ىجنكلا/ نامزلا بحاص shal يف نايبلا (1)

 /٠۷. باب ۵۱۳: نامزلا بحاص رابخأ يف نايبلا (؟)



 WA اإل يدهملا ثيداحأ 5 يف نودّلقملا هب Gal ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 فسخ ضرألا نم ءاديبب اوناك اذإف . ثعب هيلإ ثعبيف « تيبلا يف ذئاع ذوعي
)0 
Cas pays ‘ 

 38£ ٰيدهملا روهظ تامالع نم فسخلا

 نبا رمأ نم ناك ام oUt نييريبزلا عضو نم وه ثيدحلا اذه Gf ضعبلا bly دق
 نع ًالوقنم هنومضم دجيس ثيدحلا بتك ةعجارمب نكلو «ةكم يف هترضاحمو ريبزلا
 فارتعالاو ثيدحلا بتك نم WS يف هجيرخت عم gd قرطبو ةباحصلا نم ريثك

 تامالع نم ةمالع فسنلا نوك ثيداحألا ضعب نم رهظي اک Lend هتحصب

 Bb ّيدهملا روهظ

 يف كلم هللا لوسر نع «ةريره يبأ نع «هدنسب مكاحلا هاور ام كلذ نم ١

 «ينايفسلا غلبيف يتيب لهأ نم لجر جرخيو ..» : لاق نأ ىلإ - ينايفسلا ثيدح
 نم ءاديبب راص اذإ ئتح هعم نمب ينايفسلا هيلإ ريسيف « مهمزهيف «هدنج نم ًادنج هيلإ ثعبيف

 ثيدح اذه» :مكاحلا لاق . « مهنم ربخملا TY مهنم وجني الف ء مهب فسخ ضرألا

 م ذإ «يبهذلا هاضترا دقو .””«هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع دانسإلا حيحص

 . "ندید وه امك ءيشب هيلع قّلعي

 روثنملا ردلا نم ةياورلا هذه لقن نأ دعب  نازيملا يف يئابطابطلا ديسلا لاق

 ,ةلّصفم وأ ةرصتخم ALAS لهأ قرط نم ةضيفتسم ةياورلاو :لوقأ » :- يطويسلل

 يبأو ,ةفيذحو «دوعسم نباو «سابع نبا نع diet قرط نم اهوور دقو

 ءزجلا AV و و ۵ :تاحفصلا يف ًاضيأ ىرخأ قرطب هاورو ؛4 :18 يوونلا حرشب ملسم حيحص )١(
 .روكذملا

 .۳۸1۹۸/۲۷۲:۱۶ لامعلا زنکو 101١ :6 مكاحلا كردتسم (؟)
 , مكاحلا كردتسم شماهب عوبطم ١ :4 يبهذلا/ كردتسملا صيخلت (۳)



0 0 
 جاوزا ةصفحو ,ةشئاعو .ةيفصو «ةملس Aly «بيعش نب ورمع دجو «ةريره

WF, we outlaw te 556 
 «افوقوم ريبج نب ديعس نعو .عاقعقلا ةأرما ةريفنو » BANG ىبلا

 Gad دعب ّيدهملا جرخي» :لاق «يرهزلا نع ميعن وبأ هاور ام ًاضيأ هئمو - ۲

EG 3ةعبرأو  pheددع الجر  jalردب »”", 

 Beate ہلا لوسر نع «يردخملا ديعس يبأ نع «هدنسم يف دمحأ هاور ام هنمو- ۴

 ضرألا ًالميف ؛لزالزو سانلا نم فالتخا ىلع ىتمأ ىف ثعبي Goel مكرشبأ » :لاق
, 04 1 7 3 7 

 ° «ًاملظو ًاروج تثلم امك .ًالدعو ًاطسق

‘ls 
 ails 9(( لاق مث ,دواد وبأ هجرخأ دق ملسم ثيدح Sh لومأملا ةياغ يف ركذ £

£ 

 SL يذلا وه هب فسخ يذلا شيجلا اذه Sl هنم ًامزج ٠ يدهملا باتك يف هاور

 هاور يذلا ةملس هَ ثيدح هدعب ركذ أ, «هدعب ام اذه دّيٌؤيو٠ ye يدهملا لاتقل

 نع يوري ام ڏر مث ,يدهملا عوضومب هتقالع pda ايف نودلخ نبا ركنأو دواد وبأ
 SW شيجلا وه ءاديبلا يف هب فسخُي يذلا شيجلا BL :هلوق ناوفص نب هللا دبع
 .ريبزلا نبا لاتقل

 هب فسخ شيجب انعم امو هب فسخ مل هلال شيجلا اذه وه سيل ًاقح» :لاق
 .« ليفلا باحصأك a yl رهتشال عقو ولو ؛نآلل

 نِي أوُدِخَأَو تق الق أعرف Y ىر :«sis ئلاعت هلوق ريسفت يف 147:17 نآرقلا ريسفت يف نازيملا )١(
 ۷۱٤. ۷۱۲:7 روثنملا ردلا رظناو ۰ led بيرق ٍناَكَ

 :VE ۲ ئوانفلل يواحلا (؟)

(FY)دمحأ دنسم  ": VVمجعم يف ة ةريثك رداصم نم ثيدحلا جرخأ دقو 71 ٤: يذمرتلا نسم  
 /٤« باب 57 ؛رردلا دفع Ve / باب ۵۰۵ : يعفاشلا نایب :اهنم ركذن 0/97 ١ ال ئدهملا ثيداحأ
 COV روثنملا ردلا AVY لادتعالا ناريم ٠٠١:۷ دئاوزلا عمجم OW PDE :۲ نيطمسلا دئارف
 .80/ باب 414 :ةّدوملا عيباني EVE ۳۸1۵۳/۲٠۱ لامعلا زنك« 11/7 باب 113: ةقرحملا قعاوصلا

YEN; 0 فصان ىلع روصنم خيشلا/ لوصألل عماجلا جاتلا حرش لومأملا ةياغ UL) 



 Vs الا ئدهملا ثيداحأ در ىف نودّلقملا هب جتحا ام / ىناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 وه ملسم حيحص يف اك ءاديبلا يف لصحيس يذلا فسدللا Sf حضتي انه نمو

 ثيداحألا نم يمام ىلع ةدايز هديؤي امو AB ّيدهملا روهظ تامالع نم

 فصولاب نآلا ىلإ لصحي مل حيحصلا يف هيلإ راشملا فسخ ا Sf كلذ يف ةحيرصلا

 .ًالجآ وأ ًالجاع نإ لبقتسملا يف هعوقو نم ٌدب الف هيلعو .روكذملا
 2 سك وس و 3 )03( 2 هت سس تق نسي oe اوس < A هلل

 * اليمَج ارْبَص *  » jel ابرق نوک نأ ئَسَع لق َوَه تم َنوُلوُفَيَو »

 ." 4 ًاييِرَق ُهاَرَنَو + أديت توي مه
gS,أب فصنملا ثحابلا بات ري ال يتلا نيحيحصلا ثيداحأ نم ردقلا اذهب  

 امل ةرشفملا ثيداحألا ناسل يف مَّدقت SAB) ّيدهملا مامإلا وه ديحولا اهقادصم

 .ًاضيأ كلذب ةربخلا يوذ ةداهش عم «صوصخل ا اذهب ناخيشلا هاور

 نم ًائيش ايوري م السمو يراخبلا َّنِإ :لئاقلا ءاعدالا داسف حضتي انه نمو

 HL رظتنملا دوعوملا يدهملا ثيداحأ

 رثؤب ال هلأ نم مغرلا ىلعف ؟ (يدهملا) ظفل هيف ًاثيدح ناخيشلا وري مل اذامل اأ

 باعيتسا مدع ىلع لدي هلإف ءال goog ll ةحّرصملا ثيداحألا ةّكص يف كلذ

 يف بطقتسي م رخآ ode ّيأ نأش كلذب |مهنأش ,ثيداحألا نم حيحصلل اباتك

 .راثآلا حيحص نم درو ام IS هباتك

 روهظب ةحّرصملا ثيداحألا كلت ىلع Leads مدع روصت ديعبلا نم ناك اذإو

 أله Hy .همساك هما ّنأو ا ceil ةرتع نم Bly ,نامزلا رخآ يف ّيدهملا

 .ًاروجو ًالظ تئلم ام دعب ءًالدعو ًاطسق ضرألا

 ONIN :ءارسالا(١)

 23001000 :جراعملا (؟)



 صن ىلع ًالثم يراخبلا فقي ال نأ ًادعُب رثكألا نم BU ,ديعبلا نم كلذ ناك اذإ

 رشتناو رافقلاو يفايفلا JS يف ؛نابكرلا هب تئّدحت ثيح «تيصلا عئاذ ريدغلا ثيدح
 داريإ يف هسفنل همسر يذلا يراخبلا جهنم نكلو «برعلا ةريزج ءاحنأ يف هرمأ

 اهنم ريطتي يتلا ثيداحألا هذه لثم راصتخا وأ فذح هيلع تحي ناك ثيداحألا

 ىنب ءافلخ فالسأل ًابيذكت ةحيحصلا يدهملا تاياور يفو ال فيكو .هرصع ةساس
 ,مهيدهمب الع GUAM اولواحو تاياورلا كلت ىلع اوذوحتسا نيذلا سابعلا
 نود «ةراشإلاو حيملتلاب اهيف ايقتي نأ نيحيحصلا gale ىلع يغبني امم اذهو
 ىلع .اهرئاظنو ةرتعلا لئاضف تاياور يف اههتقيرطب ًاذخأ «ةرابعلا حوضوو ميرصتلا

SIعن مهرهشأ نمو ءاهب اوجتحاو يراخبلا خويش اهب ىنتعا دق يدهملا ثيداحأ  
 Le نبا

 يف ةعوبطملا (يدهملا رابخأ يف يدرولا فرعلا) هتلاسر لأ يف يطويسلا لاق
 , يدهملا يف ةدراولا راثآلاو ثي داحألا هيف تعمج ءزج اذه» :ئواتفلل يواحلا هباتك

 لاق م ء« هتاف ام هيلع تدزو «ميعن gl ظفاحلا اهعمج يتلا نيعبرألا هيف تصخمل
 وهو Le نب ميعنل نتفلا OLS نم اهتصخل اهلك راثآلا هذه» :صيخلتلا اذه دعب
 .«يراخبلا خويش دحأو «ظافحلا ألا دحأ

 ديف ضرعأ يذلا حيحصلا عماجلا ىلع ظحالت يتلا تاذخاؤملا نم هذهو
 ةّمأ نم مهو .هخويش اهب جتحا يتلا ةحيحصلا ثيداحألا ةياور نع يراخبلا

 (يدهملا) ظفلب ميرصتلا يشاحت عم ءاهب ةديطو ةقالع هل ام ةياورب ًايفتكم , ظافحلا
 Auras ولت ميرصتلا نم fo امل «ةياردو ةياور ثيدحلا مولعب اه ةقالع ال ةلعل
 .نامزلا رخآ يف هل ّيدهملا روهظ نم ات ّينلا هب رشب ام رتاونب

 ,ةالاإ؟ ئواتفلل يواحلا )١(

 Any (5 gual) يواحلا (؟)



 YO AB يدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب Biol ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 ديناسأل نودلخ نبا دينفت ساسأ ىلع fal لوألا جاجتحالا فيز oly دعبو

 EAN بنك يف ال ئدهملا ثيداحأ

 يف ٰيدهملا نع ةياور Xl دوجو فن صوصخب وهو يناثلا جاجتحالا نالطب عم

 تيب نم ئهوأ وه يذلا ثلاثلا مهجاجتحا نع ثيدحلا نوكيس «نيحيحصلا باتك

 .توبكنعلا



Converted by Tiff Combine 



 ثلاثلا جاجتحالا
 :# يدهملا ثيداحأ ضراعتو فالتخا

 اهضعب ضراعيو ةفلتخم IA يدهملا يف ةدراولا ثيداحألا BL Lal اوجتحاو
Law؛ اهّدر تحي نعم ءيش ىلع اهقافتا مدع ّنِإف يلاتلابو  LEYهتفص تناك  

 ىوعد تناك اذهلو BAG all نع هرودص رّوصت نكي ال ضراعتلاو فالتخالا

 .مهمعرب اهلح ريغ يف رتاوتلا

 ,ىنعملا رتاوتم ثيدح ا َّنإ :اولاق aly All حئاسلا ذاتسأألا لوقي كلذ يفو

 :لأسي 3 ئراقللو

 ؟ رتاوتملا ىنعملا وه ام

 :يدهملا بسن نم ًادبنو ,ءيش ىلع قفنت ال ثيداحألا هذهو

(att Bh تكي اهضعبف 
 .تيبلا لهأ نم da ئرخأو

ab,سابعلا ينب نم : لوقت . 

 .نسحلا دلو نم :ليقو «نيسحلا دلو نم ةمطاف ءانبأ نم [al : لوقت ةعبارو

 .“«ةيسابع aly «يمطاف هوبأ :ًاكرتشم «ةسماخو

 ءال هروهظ تامالع يف فالتخا نم تاياورلا ضعب يف درو ام ددري ذخأ

 يب رغملا ج نيزاومو اننارت AAV :ىبرغملا ئاسلا/ دقنلا نيزاومو انثارت (۱)



 يفاكلا نع عاقل اا ns فلي

 ةدم يف تافالتخالا ًاضرعتسم ,  يحصلا ba ةعاسلا طارشأ نم تلعج يتلاو

 :هلوقب رركتملا هفافختسا ىرخأو ةنوأآ نيب ًاددرم «هتافصو ,هثكمو Mb همکح

Slyثيداحأ رتاوتب نيلئاقلا لوقع فيخست ىلإ رمألا هب غلب ىتح .«رتاوتم ىنعم  

 مهنم ةيرخسلاو ءاردزالا عم ءاهيف ضقانتلاو فالتخالا اذه دوجو عم .يدهملا

 !! ميدقلا راصنأ نم tet be مهفصوو

 STS ءهلاقم يف هدروأ ام عيمج ىلع SLUM شقانأ نأ يدوب ناك دقلو

 دق هاعرو ىلاعت هللا هظفح يلالجلا اضر دمحم ديسلا gid ةمالعلا تدجو دق

 ةديدج ةرظنو adil داهتجالا نيب ثيدحلا دقن ) عئارلا هثحب يف كلذ ىلإ ينقبس

 يف رظنلا عقاوم يلالجلا ديسلا نيب دقو OC all يدهملا :ةديقع ثيداحأ ىلإ

 نيب pole حجرأتو هيف ةحورطملا ءارآلا تفاهت عم ؛حئاسلا ذاتسألا لاقم

 ال روما ىلإ هقرطتو « ةيعوضوملا نع هداعتباو «ىرخأ ةرات ديلقتلاو «ةرات داهتجالا

 لبق نم اهرشن قيلي ال يتلا ةيفئاطلا تارعنلا هتراثإو «هثحب عوضومب اهل ةقالع

 ةّدوملا ىلإ وعدي ةيلكلا ةلجم ناسلو ًاصوصخ ءايبيل يف (ةيمالسإلا ةوعدلا ةّيلك)
 .ءافصلاو

 ام الإ هيف درو ام راركتل بجوم الف « ,لصفلا اذه ةباتك عم ٌدرلا رودص نمازتلو

 كانه يلالجلا ديسلا هركذي مل ايف عسوتلاو call ةراشإلا عم هركذ ىلإ تررطضا

 .ئرخألا Wigs مامأ لاجلا حاسفإو ءةلجلا مجحل هنم ةاعارم

 تفقو امك .حئاسلا ذاتسألا قبس دق نيرضاعملا نم ريثكلا تدجو GI ىلع

 داريإ يف لئاط ال ام امهريغو ؛ةرهز يبأ خيشلاو نيمأ دمحأك مهقبس نم تاملك ىلع

 ثلاشلا :ناددعلا ؛ثارتلا ءايحإل BE تيبلا لآ ةسسؤم رادصإ- (انئارت ) ةلجم يف روشنم ثحبلا )١(
 AVENE ةنس فالغلا ىلع بتك دقو AVENE / ةّجحلا وذ بجر ؛ةنماثلا ةنسلا (۳۳ (PY عبارلاو

tlةلماك ةنس دادعأ رادصإ نع ةلجملا . 



 ۲۷۹ ................. .. AB يدهملا ثيداحأ در ىف نودّلقملا هب جتحا ام / ىناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 نأ الإ ىلاعت هللا ىبأ يتلا ةقيقحلا سمط ىلإ Bae لكلا ذإ « مهتارابع صوصن

 .رهظت

 سرغو ؛ ,ًاعشب ًالالغتسا ا4 ّيدهملا ةيضق لالغتسا ىلع ًاءوض يقلي ام اذهو

 ال ةيبناج رومأ ىلإ مهضرعت دنع A والشيعة  Le pad نيب فالتخالا روذج

 دوهيلا راكفأب هرثأتو ,عّيشتلا ةيسرافك LN بتك يف ئدهملا ثيداحأب اه ةقالع

 نيب بقت نأ اهنأش نم ةليسو aT ىلع ءاضقلاو - مهمعز de ىلع ىراصنلاو
 ال اذهو ءاهليصافت يف مهفالتخاو اهلصأ uo ىلع قفثملا ئدهملا ةيضقك ,نيملسملا

 .ةقيقحلا ىلإ لوصولا نم ثحابلا قيعي

 ضارغأل «تارمو تارم ةدحاو ةيضق لالغتسا َّنأ اوكردي مل ءالؤه Sl ديب
 روذج تاذ «ةيضقلا كلت تناك اذإ امس ال .ريثأتلا ةردق اهدقفي ةمولعم فادهأو

 .هتاعلطتو ,هتاحومطو ناسنإلا ةرطف عم ةطبترم ةيمالسإ

 نسح وه نم «تاجاجتحالا كلتب يبرغملا حئاسلل نيقباسلا نيب نم نوكي دقو
atlداقتعا فارحنا ذختا نم هريغو رانملا بحاص اضر ديشر دمحم ديسلاك  

 هكوكش تلاحو ٠ نيدلا نم هلأ تبث ام نالطبل ًارايعم - مهب هرارتغال - نيرخآلا

 .باوصلاو لدعلا قطنم ىلإ لوصولا نود

 ثلاثلا جاجتحالا باوج
wi 

 .  ةئباثلا اياضقلا ليصافن ةعيبط نم وه موعزملا فالتخالا :الؤأ

 «ةرفاس ةطلاغم ءاهتوبن مدع ىلع ةيضق ليصافت فالتخاب جاجتحالا نإ

 نم ريثكلا ريثكلا راكنإو ءنادجولا ةرداصمو لقعلا ءاغلإ اهتحصي لوقلا مزلتسي
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 يتلا ماكحألا ًاصوصخ ةيهقفلا ماكحألاو دئاقعلا ىوتسم ىلع ةينيقيلا تاّلسملا

 .فالتخا Lele نوملسملا فلتخا

 .نيدعب تاذ نوكت اياضقلا مظعم ay كلذ

 .اهليصافتو ةيضقلا فاصوأب طبتري :رخآلاو

 OY كلذ ءاهتاينيحو ءاهليصافت ةدحو «ةيضق aT fol توبث نم مزلي الو
 يف ةمهملا ثادحألا قفاري ام WE تايثيحلاو ليصافتلاو فاصوألا فالتخا

gullةريطخلا اياضقلاو  vadةيضقو ءرخآ ءيش اهعرفو ؛ءيش ةيضقلا لصأف  
 يتلا ةقالمعلا ةرجشلاب نوكت ام هبشا يهو ءاياضقلا نم عونلا اذه نم ّيدهملا

 تلض دق اهروذج نم ةعومجم نوكت دق bbe «ضرألا موخت يف تباث اهلصأ
 تاموقم اهنم دمتستل ةحلاصلا ةبرقلا اهريس يف فداصت dy ؛قابعألا يف اهقيرط

 اهطيع تدجو call ىرخألا روذجلا سكع ىلع .تتامو تلحمضا ge ,اهتايح

 نصغلا ثيح اهئاصغأ يف فالتخالا دجن امك ماري ام نسحأ ىلع تشاعف ؛بسانملا

 ,هيف ةايح ال يذلا لباذلا نصغلا بنج ىلإ ,هلامجو هنسحب GLa ال يذلا بيطرلا

 لاحلا اذكهو «ةسبايلا ءارفصلا بنج ىلإ « ةيدنلا eal ةقرولا ثيح اهقاروأ يفو
 .اهراقو YU يف

 اهناصغأو اهروذج فالتخال ةرجشلا دوجو فنن نأ لوقعملا نم سيلو

 قافتالا مات ام ةيضق ليصافت قفتت نأ ًادج ردانلا نم ذإ ءاهراو اهئاحلو اهقاروأو

 .ةيضقلا كلت لصأ عم



 PANS إل ئدهملا ثيداحأ در ىف نودقملا هب جتحا ام / ىناثلا لصفلا - لوألا بابا

 انيب «ةرجشلا هذه ءازجأ فالتخاك الإ ل ىدهملا ثيداحأ ضعب فالتخا امو

okey!ةرجشلا هذه نم بّللا لث - ةيضقلا لصأ وهو - نامزلا رخآ يف هروهظب  
 .اهرارفصا وأ قاروألا رارضخاو ءاهفالتخاو ناصغألا كباشت هرضي ال يذلا

 ةيضقل  ئرخأ رئاظن نع ثحبلا اندرأ ام اذإ CY ,قراف فلأ عم سايق اذهو
 بهاذملا ءاقب يف دجنس ءاهؤازجأو اهليصافت تفلتخا - ىنيدلا انعقاو يف ّيدهملا

 دئاقعلا ليصافت يف فالتخالا ىلع متاقلا ءاقبلا كلذ igo ةلثمأ ةيمالسإلا
 .بهاذم الب ًانيد مالسإلا راصل الإو ,ماكحألاو

 ,نيملسملا عيمج دنع ةتبانلا ةنيقيلا OLY نم ىتش ةلثمأ ينيدلا انعقاو يف َّنإ

 هذه تاَّلسملا هذه لثم ركني مهنم دحأ الو ءاهليصافت يف ًاريثك مهفالتخا عم
 - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع  ركذنس ةقيقحلا هذه حاضيإ لجألو « تافالتخالا

 :ةيلاتلا ةلئمألا

 :ةثباثلا اياضقلا ليصافت ىف تافالتخالا نم ةلثمأ

 : يدئاقعلا بناجلا
 ةعيشلا نم ال ًادحأ ad ال ثيح .ًالثم ةردقلاك ,ةيهلإلا تافصلا هلام نكيلو

 ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت - هزّجعيو ىلاعت هللا نع ةردقلا يفني نم ةّنُسلا لهأ نم الو
 لئاسم يف اوقفتا له نكلو ,ءيش US ىلع رداق هللا نأ : يه , عمجأ مهتديقعف  ًاريبك
 .الك ؟ اهليصافتو ةردقلا

 .ةدزجلا ميهافملاو ظافلألا نم اهاري نم مهنف

 .تاذلاب AB يدوجو لامكب ةطبترملا قئاقحلا نم اهاري نم مهنمو
 .تاذلا نيع اهاري نم مهنمو
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 .تاذلا ىلع ةدئاز ةيدق ةفص اهارب نم مهنمو

 يف اوفلتخاو (A ESV ناسنإلا لاعفأب ةردقلا قلعت ةلأسم يف اوفلتخا اك

Lasts wall gle؟ مدعلا يف وأ ءلاحلا يف وأ «لابقتسالا يف دوجولاب قلعت لهف  
 ؟ حيبقلا لعفب اهقلعت ةجرد يه امو

 يه لهف ؟ ةدارإلاو ملعلاك ىرخأألا تافصلا نم اهريغب ةردقلا Be يه ام مث
 لصأ ىلإ ةدارإلاو ملعلاو ةردقلا ةفص عجرت لهو ؟ ةدحاو وأ ,ةرثكتم تافص

 ,ةردقلا ةيمومع ناكمإلا مزلتسي لهو ؟ ةردقلا OMe يه امو ؟ BL مأ «دحاو

 LiL, tg ةيلقع نكت مل يتلا ىرخألا لئاسملا تاهمأ نم كلذ ريغ ىلإ ؟ ال وأ

 دئاقعلا بتك يف ثيدحلاب مهتالالدتسا نم حضتي اك ًاضيأ رثألا اف لّخدت

ISI,باب 3 ةردقلا ةفص مهف يف مهفالتخا نم ًابناج ركذنسو  vlad 

 ىلإ هادعت لب «بسحف !GAY تافصلا ليصافت يف نكي مل مهفالتخا نأ ىلع

 له BM soll ةمصع عوضوم يف لاحلا وه امك ًاضيأ ىرخألا دئاقعلا ليصافت

 ؟ هدعب وأ غيلبتلا لبق يه

 ءنازيملاو .طارصلاو ,باقعلاو باوثلاو .روشنلاو ثعبلا ليصافت 3 اوفلتخا اک

 rive les هلل LS وه ميركلا نآرقلا SL قلطملا مهداقتعا لاجلا اذه يف ئسن ال اك

 ةئاه فيرحتلا يف معازملا نم يتأيس ام عم «هيلع دحاو فرح دزي ملو هنم صقني

 وه يتلا ةروصلابو ال gl) نع Fg هرتاوت يف انتديقع ىلع رثؤت مل, لاثم

 . نآلا اهلع

 : ىهقفلا بناجلا

 هعمج ليحتسي ةيهقفلا ماكحألا ليصافت يف نيملسملا نيب فالتخالا أ كش ال
 ماكحألا هذه Sh عم SMe ّيبنلا ىلإ ةبوسنملا رابخألا نم هتلدأ عم دحاو ale يف



 AY 391 يدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا Jal بابلا

 .اعرش ةتباث امهريغو مبرحتو بوجو نم

 تباث مكحلا اذه لصأ Gb .ةمرحلل رشنملا عاضرلا مكح كلذل ًالاثم ذخ
 «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي» :مالسإلا ءاهقف عيمج نيب ةفورعملا ةدعاقلل

 ةيفيكو ةدعاقلا هذه تايئزج يف اوفلتخا مهّمكلو coll bo يف فلتخي مو

 يفو ءةعاضرلا ةدم يفو eA رشنت يتلا تاعضرلا ددع يف مهفالتخاك .اهقيبطت

 ov ae نبللا لاصيإ قيرط يفو ءاهتافو دعبو اهتايح يف ءاهتاذ ةعضرملا يفو « عيضرلا رمع

 هليلق عاضرلا Sl ىلإ نايفسو :هباحصأو tase وبأو سنأ نب . كلام بهذ دقف

 ,نيتصملاو ةدحاولا ةّصملا نيب مهدنع كلذ يف قرف الو «نيلوحلا يف مرحي هريثكو

ilالف نيلوحلا دعب ناك ام  cptنم هتځص تتبث اب كلذ ىلع اوُلدتساو  
 ننس يف gall) اذه يذمرتلا ىور SO grate ثيداحألا

beدجن  slلوقت تناك ةشئاع نينمؤملا : Sbولو ءةمرحلا رشني ريبكلا عاضر  
 ,فيرحتلا باب يف ينأيس اك ةباحصلا ءاسن ىدحإ هتعضرأ يذلا ملاسك ةيحل اذ ناك

 جاوزأ اهلوق BST نيح يف ءًاضيأ هب يتفتو «كلذب اهتابيرق رمأت ةشئاع تناك دقو
Se ‘ailعم ؛ةباحصلا رئاسو .ًاضيأ رمع هركنأ اك «عاضرلا اذه َنْيَبَأو ؛ نهلك  

 .ثيدحلا ىوس هيلع هدنع ليلد ال ,هتبثأ نمو «عاضرلا اذه ركنأ نم ّنأ

 نع ةشئاع لوقب ًالدتسم .ناتصلا الو tal مرحت ال :ديبع وبأ لاق

 نم ةسمخ يف ثيدحلا اذه جرخأ دقو ," ” ناتصملا الو ةصملامرحت ال » : FES يبلا

 ١: ىفنحلا يدنفأ داماد/ رهنألا عمجم ۱١ 0 4 5140 .۸ يلبنحلا ةمادق نبا/ ينغملا : عج

 1041 + يذمرتلا ننس

hacen1 كرولا رت نبا  



 ."'”حاحصلا بتك )\(

 سمج نود نوكي ال ةمرحلا رشني يذلا عاضرلا GI ىلإ يعفاشلا بهذ دقو

 يف يورملا Lathe ثيدح يف اك !! (ةوالتلا ةخوسنم) ةيآب ًالدتسم ؛تاعضر
(rv 0 . 

 ۰ al ofc s“ ملسم حبيحص

 نأ  مهتجح قبط ىلعو  مهدحأ ناكمإب ناكل ؛نوركنملا هاعدا ام eo ولو
ga؛ةعاضرلا نم هتخأ  BYلب ءاهلصأ تبغي م ةمرحلل رشنملا عاضرلا ةدعاق  

 !! نيعم ءىش ىلع Gis مل عاضرلا ليصافت يف ةدراولا ثيداحألا ّنأل ؛ اه لصأ ال

 يف ديدشلا مهفالتخا عم «قراسلا دي عطق بوجو ىلع ًاعيمج مهقافتا ًاضيأ هنمو
 ةقرسلا رادقم وهو .ًادحاو ًابناج اهنم ركذن ءاهرصحل لاح ال ةريثك تاليصفت
 . عطقلل بجوملا

 ةميق ناك اذإ  ةاضقلا نم امهو  ناعطقي اناك LL! Gl نباو «ةمربش نباف
 دقو “امهدنع كلذ نع هتميق تلق ايف عطق الو ءًادعاصف مهارد ةسمخ قورسملا
 .“ئاسنلاو sydd هجرخأ يذلا دوعسم نبا ثيدح ىلع كلذ يف ادمتعا

wl tlال اوناكف ,روث وبأو ,قاحسإو ,ىعفاشلاو ,يعازوألاو ةئيدملا لهأو  

 رانيدلا عبرو - دعاصف رانيد عبر قورسملا ةميق تناك اذإ الإ عطقلا نوبجوي

 1١1:1 يئاسنلا نتسو EEO يذمرتلا نئسو TOY :۳ دواد يبأ نئسو ء۷۲٠۱ :۲ ملسم حيحص (۱)
ghey١: 1۲٤, ةجام نبا  

  NYيعفاشلا/ 0: 50.

 EOI يذمرتلا نئسو ۳۰۲:۲ دواد يبأ ننسو ء۱۰۷۵ LY ملسم حيحص (۲)
NEY Ye ىنغملا (6) 

 AYIA ىئاسنلا نئسو TVA ىربكلا نئسلا )0(

١ NEY EV ينغملاو VOT ANY 



 PAO اإل يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب Got ام / يناثلا لصفلا - Sal بابلا

 يواسي نيحلا كلذ يف يمالسإلا رانيدلا GY ؛ مهردلا فصنو نيمهرد يواسي

 حاحصلا بتکب جرحا ةشئاع ثبدح ىلع كلذب اودمتعا دقو مهارد ة رش

)0( 
 . 2 اهريغو

 تناك امف لإ عطقي ال ناك ثيح .ءالؤه هب جتحا ام hep ملف نايفس شا

 .ماقملا اذه يف ةياور ىلع دمتعي ناك هلعلو ’Mela مهارد ةرشع هتميق

tlامك رمع نبا ثيدحب ًالدتسم مهارد ةثالث يف هدنع عطقلاف لبنح نب دمحأ  
go, . Pons 5 

 . هريغو يراخبلا ثيدحلا ىور دقو ينغملا يف هيلع صن

 نوكي عطقلا Sly «مومعلا ىلع عطقلا ةيآ لمح بجي هريغو حئاسلا ىنبم ىلعو
 تبان رادقم ىلع قفتت مل تاياورلا BY ؛دحاولا سلفلا نع هتميق تلق اف ولو

 . ناعم

 سمج دحاولا مويلا يف عمسي يذلا ناذألا ليصافت يف مهفالتخاب GS ًاريخأو
 .مالسإلا دالب IS يف تارم

 . ثم ثم ةماقإلاو ,ىئثم gta) :نايفس دنع وهف )0( 57 05 رع فذ

 OLB دارفإو «ناذألا dus كلام راتخاو

 ءاهباصنو ةقرسلا do باب :دودحلا .GES 1184/1717 :۳ ملسم حيحصو ء۹٩۱۹ :۸ يراخبلا حيحص )١(
 WY EY سنأ نب كلام/أطوملاو :08:8 ىئاسنلانئسو 06 :5 يذمرتلا نئسو ۱۹۲:٤ دواد ىبأ ننسو

 ْ AYE رهنألا عمجم (۲)

 VEY و ۲۳۹:۱۰ ىنغملا (۳)

 يذمرتلا نئسو ۱۹۲:6 دواد يبأ نئسو ۱۹۸۹/۱۳۱۲ :۳ ملسم حيحصو «۲۰۱:۸ يراخبلا حيحص )٤(

Oe ىئاسنلا نئسو ٤ UIA؟ أطوملاو : VT 

 178:١. ىسخرسلا/ طوسبملاو ؛١47 ١: ىنغملا ()
۰ AV) ئربكلا ةئودملا OV) 



tere cece entrant eetenesoneneees YANيقاکلا 38 عا  

 يفو PB هللا لوسر نَّدؤم نم وهو .ةروذح يبأ ناذأ يعفاشلا راتخا اهيب

 نأ دههأ لبق نيترم .تارم gl هللا لوسر ًادمح نأ دهشأ) :ةرابع نوكت هناذأ

 نم داهتجاب (لمعلا ريخ ىلع ّيح) مهطاقسإ عم ءاهدعب نيترمو all) الإ هلإ ال
 ةياور يف اك داهجلا اوُعَدَيَو ةالصلا ىلع سانلا لكتب ال نأ ةّجحب باطخلا نب رمع

 نب هللا دبع هنبا مملؤأ ةباحصلا نم ريثك هفلاخ دقو «سابع نبا نع ةمركع
)۳( 

 يف  فالتخالا نوكيس ,ناذأ نم ةعيشلا هراتخا ام كلذ ىلإ فاضنا اذإف

 : يه  ليصافتلا فالتخال لصألا ين ةدعاق لع ةجيتنلاو ؛ رثكأو رثكأ نانأل

 .اهريغو داهجلاو

 يه كلتف ؛ليصافتلا فالتخا عم لصأ ال هّنأب نيركنملا the تملس ولو

 دعب قبي الو ىيلصلا ريشبتلا فادهأ ققحتتس ذإ ,ئمظعلا ةماطلاو ىربكلا ةثراكلا

 .همسا الإ مالسإلا نم كلذ

 ْمُهَو BAU ةايَحلا ىف مُهيْحَس َّلَض Spall * Yas ct مك له ل 5
  0 fadeالص َنوُنِسْحُي 4 .

 وئسخي مهنا نوبت

t 
WYN ١(الام( 

 0: ۲ يئاسنلا نئسو ۱ ١ دواد يبأ نئسو (TIVE يذمرتلا نئسو ١ :TAY ملسم حيحص عجار (؟)
fle 

 ىتلا ةّينسلا رداصملا تارشع هيفو TESTA نيدلا فرش نيسحلا دبع / داهتجالاو صنلا : عج
 ۰ انا ل ريع ا ولع رن

 ,1١1-8١1/١١:فيهكلا ()



 PAV ذال يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا ]وألا بابلا

Latثيداحأ فئاوط :  Gagallد8  

 :ثيداحألا نم فلتئاو فلتخا ام

 ,ًاعيمج اهّدر ينعي ال «ماقملا يف اهب جّتحاو اهرهاوظ تفلتخا يتلا ثيداحألا نإ

 هوجولا دحأب اهنيب !got ناكمإلاب ذإ dae ىنا نع اهرودص مدعب مكحلا وأ

 ,نيشو نعط لك نم اهديناسأ تملس اذإ نيربخلا ضراعت باب يف املع صوصنملا

 نم هيف امل رخآلا ىلع قالطإ نم هيف ام بسحب نيضراعتملا نيربخلا دحأ لمحي دقو
 ددع الب عاضرلاب ةمرحلا رشن قلطت يتلا ثيداحألاك ضراعتلا عفت ريف Ste دبيفت

 Lal .قراسلا دي عطق يف لاحلا كلذكو .ددعلا كلذ os يتلا ثيداحألاو ءصوصخم

 يف داهتجالا ٌنكلو , PAM هللا لوسر age ىلع ًادحاو ناك هنأ كش الف :ناذألا نع

 ةعيشلا لوق Lily هيف (SAS لهأ نيب فالتخالا اذه ىلإ !oS يذلا وه ّصنلا لباقم

 رمع دهتجاو SEM هللا لوسر دهع ىلع ناك اذهف ( لمعلا ريخ ىلع (=f ناذألا يف
 اذهل ريربتلا ءافتنا عم مهرداصم فارتعاب روهمجلا هيلع رمتساو مّدقت اک هطاقسإ يف

 .رضاحلا انرصع يف طاقسإلا

 َّنأ ىلع idl اهتدكأو نآرقلا اهعّرش دق MA fe ةيالو Gf ةيديهقلا ثوحبلا يف
 نم تسيل BE لعل ةداهشلا َّنأب داهتجالاو صنلا يف حرص دق نيدلا فرش ديسلا
 دعب هلآو ىبنلا ىلع يلصب نم لثمك اهلثمو ًاعرش tage تسيل يهو هلوصف

 ٠ | . "”ناذألا يف ةيناثلا ةداهشلا

Vit داهتجالاو: ١(النص( 



AER TAAيفاكلا  

a ع ror 

 .بلطملا دبع دالوأ نم وأ

 .بلطملا دبع دالوأ نم هنأ :ةجيتنلا نوكتف yall ىلع قلطملا لمحي انهو

 ىلع صنت ثيداحألا ضعب BY ؛ ًاضيأ اهليصافت يف فلتخم ةجيتنلا هذه 6( اك
 .بلاط Gal دالوأ نم ّيدهملا نوک

 .سابعلا دالوأ نم رخآلا اهضعبو

 ثحبلا يتأيس امك .ًاعوضوم يناثلا ربخلا ناك او .ناريخلا ضراعت دق انهو
 JBN هيلعو «ضراعم الب بلاط يبأ دالوأ نم ّيدهملا :ثيدح قبب نذإ «هنع
 .بلاط ىبأ دالوأ نم ّيدهملا BF ةجيتنلا نوكتف ald ام قالطإ هب

 ىتلا ثيداحألا يف لاحلا وه امك Lad اهليصافت يف فلتخم ةجيتنلا هذه ّنأ اك
 . ةا دمحم لآ نم ئدهملا نوك ىلع صنت

 . 820 ةرهاطلا ةرتعلا نم وأ

 .تيبلا لهأ نم وأ

 BE "لع دالوأ نم وأ

Ob ءارهزلا ةمطاف دالوأ نم هنوك ىلع صنت gil ثيداحألا Gl يف day, 



 PAA ذال يدهملا ثيداحأ ّدر يف نودّلقملا هب جتحا ام / ىناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 الع لمحتف اهلبق ام دقت 2

 دبع هاور يذلا ثيدحلا BBE ّيدهملا ثيداحأ نم ةفلتخملا فئاوطلا هذه عمج دقو

 دنسم يف ام ىلع هدنسي ملو - بيسملا نب ديعسل تلق : لاق ءةداتق نع هدنسب قازرلا

 «شيرق نم : وه نا : تلق : ا لاق ؟ وه قح يدهلا» : ا دام نبا

 ا در duel بأ نلف لا

 لوسر نع «ةملس AT ىلإ ًادتسم بيسملا نب ديعس نع يدانملا نبا هاور دقو

 . رسي فالتخاب « a هلل

 © سابع نبا نع ًادئسم هاور- سوواط نيامحالم يف ام لع ايركز نتف يفو

 هجرخأ» :لاق مث يدانملا نبا ةياور يف امك رردلا دقع يف هاورو
x! pon 

ى ele نب ميعن هللا دبع وبأ elev هجرخأو ,يدانملا رفعج نب دمحأ نيسحلا
 ا

Oy , . . 

 .' ًاضيأ ءالؤه ريغ هجرخأ

 .ثيداحألا نم ةفئاطلا هذه ىف ركذي ضراعت الف هيلعو

 : ه8: نسحلا مامإلا دلو نم يدهم لا ثيدح

 :AVN : يلضفلا يداهلا دبع/ مامإلا راظتنا يف )4(

 BB ١: ANNE يدهملا ثيداحأ مجعم نع ًالقن 1١١ :دامح نبا دسم (؟)

 ١ :AV /\08 ال يدهملا ثيداحأ مجعم نع Mal » EY :يدانملا نبا/ محالملا (")

 .۱۹/ باب ١71 :سوواط نبا محالم (4)
 /١. باب۲۳: يعفاشلا يسدقملا ىيحي نب فسوي/ رظننملا رابخأ يف رردلا دقع )0(

 .۲/ باب ial : 1١١/48 ناهربو VEY يطويسلا/ ئواتفلل يواحلا : رظنا )1(



ee er ne 14۰ىفاكلا نع عاقل  

 تارشع تّضن ايب 80 بلاط يبأ نب ThE نب نسحلا مامإلا دلو نم وه
 ضراعت الف AUS نم مغرلا ىلعو BE نيسحلا مامإلا دلو نم هلأ ىلع ثيداحألا

 84ا نيسحلاو نسحلا ةيرذ نم وه دوعوملا ئدهملا GY ؛دواد يبأ ثيدح نيبو اهنيب

 نب يلع نب دمحم رفابلا مامإلا أ نيسحلا نب يلع مامإلا ةجوز BY كلذ ,ةقيقح

 رقابلا دمحم رفعج وبأف ؛ هلا ئتجلا نسحلا مامإلا تنب ةمطاف يه OO ٠ نيسحلا

 نيماسإلا ةيرذ نم ةكرابملا هتيرذو , نييمشأه نيب flay ow ghe نيب يولع

 .ةحودلا هذه نم دوعوملا ّيدهملاو Bb نيسحلاو نسحلا

 ؤا نير نمو لبق eae dh ةه اک قاحشإ ابو ل :ىلاعت لاق

 برگ رو * َنيِيِسْحُملآ يِرْجَن LUIS و َنوُراَهَو ئَسوُمَو َفُسوُيَو وأو اع َناَمِبَلْسَو

  (odئسبِعَو  idlyلك  beَنيِحلاّصلآ 4 . |

 ةيرذ تقلا كلذكف a ميرم ةهج نم ءايبنألا يرارذب GLI 1 ىسيعف
 . BB هللا لوسرب هع ءارهزلا ةمطاف ةيرذ تقحلأ اك Be نسحلاب رقابلا

 ومع حابصلا يتلف نسو ءٌرون ىحضلا سمش نسم هيلع ٌبسن

 ,روكذملا ثيدحلا ةّكصب لوقلا عم هيف Chall يغبني ال يذلا ليوأتلا وه اذهو

talلهأ ضعب لبق نم ئعّدملا (فيطللا رسلا)  MANثيدح يف  glوهف .دواد  

 .هتشقانمو ( فيطللا رسلا) اذه ضرع نم رهظيس اك ةتبلا عقاولا عم قفتي ال

 : مثلا نبا دنع ثيدحلا اذه يف فيطللا سلا

 مامإلا يأ  هنوك يفو» :لوألل ظفللاو .رجح نبا هعباتو , مّيقلا نبا لاق

 : : 0 :LAL ماعنألا ()

 OVE ردصلا نيدلا ردص ديسلا/ oS دهملاو :AY AY يدو رهاشلا/ هروهظو ابل ا ئدهملا مامإلا (؟)



 PAV ق1 ئدهملا ثيداحأ Sy ىف نودلقملا هب جتحا ام / ىناذلا لصفلا - لوألا بابلا

 هلل ةفالخم لا كرت كلي نسحلا نأ وهو ,فيطل رس نسحلا دلو نم - اا يدهملا
 الي يذلا "(لدعلل) نمضتملا ؛ قحلا BLL موقي نم هدلو نم هللا لعجف

 ىطعأ وأ .هللا هاطعأ ًائيش هلجأل كرت نم all «هدابع ىف هللا aha هذهو «ضرألا

 ملف ءاهيلع لتاقو gle صرح AG « ك نيسحلا فالخب اذهو «هنم لضفأ هتيرذ
 | "يلع هللاو .اهب رفظي

 : ثيدحلا اذه يف فيطل رسال
 قرفت دنع الإ رمألا نع هيلختو ,برحلا هلازتعا ناك ام BB نسحلا مامإلا §|

 Aa دي ل مهالعخا نم هفرع امو .هركسع يف لاخلا نم آر امو,هياحصأ

 ا يسم يس اهدنعو duties همّلسي نأ

UIنسحلا مامالا ىلع دابكألا ةلكآ نبا نمي نأ  Iيذ ّلك هابأي ام اذهو .وفعلاب  

 .رهدلا رخآ ىلإ مشاه ينب ىلع راع نم هيف امل ,يمح فنأ

ely .لئدنعو ٠ مامإلا لتقب رمأي نأ  IS spoوه اک ةيواعم قبيو :ءيش  

 !! ! لوتقملا ةفيلخلا مع نباو ,نينمؤملا ريمأو ,يحولا UES نمو « يباحص .ةيواعم

Ulباكتراب رهاج ذإ .ًاماقت هيبأ رمأ نع فلتخم هرمأف ديزي نع  JSاذل ءركنم  

 يذلا رودلا سفنب موقي نأ ىلاعت هللا عم صلخم IS ىلع يلي يعرشلا بجاولا ناك

L(V)ةعبطلا يف دوجوم وهو «يفاشلا دبع دمحأ قيقحتب ةدمتعملا ةخسنلا نم ًاوهس طقس نيسوقلا نيب  

 .ةدغ gl حاتفلا دبع قيقحتب ةقباسلا

 راسلا ققحم يفاشلا دبع دمحأ هيلع قلع دقو 76١(: ) ثيدحلا ليد ٠١۹ :مّيَقلا نبا / فينملا رانملا (۲)

 اذهو «هديب هريغي نأ لواحف ًاركنم ىأر نكلو ola be الو ءايندلل اهيلع لتاقي مل :٠ هلوقب فينملا

 , يتأيس امك MBE نيسحلا مامإلا هدّكأ يذلا باوصلا نيع وه اذهو «ناميإلا ىوقأ

 :AY يعفاشلا يزيرقملل مصاختلاو عازنلا باتك AT ىف ةيمأ ىنب ىف ظحاجلا ةلاسر : رظنا (۳)



 3 نيسحلا مامإلا هب ماق

 هللا عم قلتو ٠ 14 اطصملا هدج عرشب ًامازتلا نيسحلا لثم دحأ نكي م الو

 :ءيش ڙعأو ءيش ىلغأ Ube هلل كرت اذل .ءيش لک يف ىلاعت

 .ًاريهطت سجرلا نم ةرّهطملا هتايح
 ..هتوخإ

 ..هدالوأ

 ..همّوَح

 جئاتنب هملع عم < ,اهتوحص سوفنللو ,هتراظن مالسإلل كلذب ديعيل ؛ هباحصأ ;

 ةرّونملا ةنيدملا نم dey لوألا ةظحللا ذنم هباحصأ jas ناك اذهو < ‹ هتضېم

 . ميظعلا داهجلاو .موتحلا ريصملا نم مهرظتني اب ءالبرك ضرأ ىلإ هلوصو ىتحو

 يذلا رودلا اذهب موقي نأل #4 لوسرلا طبسل ًازفاح تناك ديزي تافرصت َّنِإ
 نيسح + : #1 هللا لوسر هّقحب لاق يذلا نيسحلا مامإلا توكس BY ؛ هل ليدبال
 مالستسا وه «مالسإلا اهب رم يتلا ةبيصعلا ةرقفلا كلت يف« نيسح نم انأو ىنم
 اياوز يف ترمطنال < ضم كانه نک وو ا او سرک نوب ل

 ر ل اس ایا ی lig کیر يروم لا ر
 OL لاق ,ةرونملا ةنيدملا نم

ela»حالصإلا بلطل تجرخ امّنإو ًاملاظالو ًادسفماالو رطب الو ءأرشأ جرخأ مل  

 يبأو ؛يدج ةريسب eels Se نع ئينأو فورعملاب رمآ نأ ديرأ PB يدج ul ىف

ALES OVS هننس ىف ةجام نباو ۵ هنس ىف یذمرتلاو ۱۷۲:دنسم ىف دمحأ هاور ٤ )١( 

 فّصملا ىف ةبيش ىبأ نباو ۲۵۸۹/۲۲۲ ريبكلا مجعملا ىف يناربطلاو 117:11746/1١.



 AP ا يدهملا ثيداحأ ٌدر يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا- لةألا بابلا

 ائنح ربصأ اذه يلع در نمو ؛ قحلاب ئلوأ هللاف قحلا لوقب ینلبق نمف « بلاط ىبأ نب ىلع

 77« نيمكاحلا ريخ وهو قحلاب موقلا نيبو یني هللا ىضقي

 هلا مياو » : ةفوكلا ىلإ جورخلا مدعو ةكم يف ءاقبلا هنم دارأ نمل ال هلوق نأ اك

 او «مهتجاح يلم اوضقي ىتح ينوجرختسال ماوهلا هذه نم ةماه رحج ىف تنك ىل

Sledاهرّوصت يتلا هتضهن جئاتنب هملع نيب ."' "م تبسلا يف دوهيلا تدتعا امك يلع  

 !! ةفالخلا ىلع عارص اه أب نومعازلا

 لك اهلهأ ضقنب ةفوكلا نم لن نيسحلا مامإلا ىلع ىرتت تناك يتلا ءابنألا نإ

 لدبت نأل ةيفاك تناك ةكم نم ell قيرطلا UST يف دعب وهو .دوهع نم هومربأ ام

 هذه نم فدملا ناك ول «مولعملا حضاولا pall وحن ريسملا ةلصاوم نع هينثتو همزع

 باحصأ سماخ ةداهشب جّوتملا داهجلا سيلو ءةطلسلا ىلع عارصلا وه ةضهنلا

 . هه ءاسكلا

 :ءاليرك ىلإ هلوصو لبق تايبأ نم هدشنأ ام ةقيقحلا هذه نع fe hdl معن

 اًمِلَسُم َدَهاَجَو اريح ىو ام اذإ فلا یل راع ِتوَملاباَمَو يِضمْأَس

VLE, isَنيِحِلاَص  toyٌفَلاَخَو  Leeامرجُم َعّدَوَو  

wit duty aeىِف اسیر قلل  PBTاًمَرْمَرِعَو _ 
oyا ا  A 3 oo۳ 34  

 Ub Fy يمت ITS كب یک ملأ مل تِ big «مڌنآ مل ene ن

 : ا هلوق نم مهفُي له يردأ الو

 سلجملا- ٠١۸ : مولعلا رحب / نيسحلا لتقمو ANA :مّرقملا يوسوملا قازرلا دبع/ AB نيسحلا لتقم )1(

 , ثلاثلا
 We :ئيحي نب طول فنخم وبأ/ ل نيسحلا لتقم (؟)

 4١5 :۵ يربطلاخيرات رظناو ؛هركذي مل ثلاثلا تيبلاو a W ةنس ثداوح يف 44 ٤: ريثألا نبا / لماكلا (۳)

 , ةروكذملا RS ثداوح ىف



 يفاكلا نع EU ا اا

 اكاَرأ ىكل det ٌتمتبأَو Si i ELF دق
yhابزإ بخل  GIاًماَوِس ىلإ داؤفلآ َلاَم  

 sod لس ف ine tid رتي مل هنأمأ !؟ م دالوأنم سل يدهماراص اذهو

 ال , هيل نسحلا مامإلا ةيّرذ نم ّيدهملا نوك ثيدح Hb لاح at ىلعو
 ph امك_ BH نيسحلا بلص :ge FL لئاقلا رخآلا ثيدحلا ضراعي

 ليزنتلا مكحمب ديؤملا ,مّدقتملا هجولا ريغ هل ليوأت الف ,لّوألا ةّحصب لوقلا عمو .

 ًاضيأ كلذب عطقيو لب ,يدهملا يف ةعيشلا هيعّدت ام theo دّكؤي وهو ءزيزعلا
 عساتلا مامإلا وه  ةعيشلا ةديقع يف - ل يدهملا مامإلا نوك BU دنع ًاصوصخ

 نم نيطبسلا ةيّرذ نم وه يذلا مامإلا اذه قادصم الو BR نيسحلا بلص نم

 ىلاعت هللا لجع رظتنملا ّيدهملا نسحلا نب دمحم مامإالا ىوس AB رقابلا مامإلا ةهج
 ينأيس امك مهسفنأ هّنُسلا لهأ مالعأ نم ريثك كلذب فرتعا اك «فيرشلا هجرف
 .رخآ لحم يف هليصفت

 :لاق هلأ ا نيسحلا مامإلا نع .هدنسب ىننحلا.يزودنقلا هاور ام كلذ نم ركذن

 نم راتخا هللا نإ ؛ يل لاقوهذخف ئلع ىنسلجأف BB هلا لوسر ېدج ئلع تلخد»

 هللا دنع ةلزنملاو لضفلا ىف مهلكو .مهمئاق مهعسات .ةمئأ ةعست نيسح اي كبلص

)\( 
 « ءاوس

 Ms يفو ۰ | يفنحلا يمزرارخلاا نيسحلا ماا لتثما رظناو 4: وعلا ع هيباني (۱)

 ا فلل رشع gu مامإلا يف رثألا بخختنم يفو٠ >04 :OV ثيداحألا ما 1 ص يناثلا

 .عجارف نيفرطلا قرط نم ًاجرخم كلذ نم ًادج ريثكلا ءيشلا يفاصلا



 POs قا يدهملا ثيداحأ ّدر ىف نودّلقملا هب جتحا ام / ىناذلا لصفلا — لولا بابلا

 Le انركذف GA هللا لوسر انبطخ :لاق lel نب ةفيذح ثيدح ًاضيأ هنمو

 مويلا كلذ لجو je هلا لّوطل «دحاو موب الإ ايندلا نم قبي مل ولو » :لاق مث ,نئاك وه

 :Ly لاقف Big lil ناملس ماقف «۾ مشا همسا ؛ ىدلو نم ًالجر هيف ثعبي تح

 . 7« نيسحلا ىلع هديب برضو ««اذه ىدلو نم» :لاق ؟ كدلو tol نم ! هللا لوسر

uhلوقلا عم  payرثكأ رمألا نوكيسف ,هتحص  aاًيس ال.  blyةدمع  

 نع » ,سيق gl نب ب رمع انثّدح لاق ,ةريغملا نب نوزاه نع تنّدُحِ» :لاق

 :لاق قاحسإ يب نع .دلاخ نب بيعش

 امس امك دّيس اذه يبا نإ : لاقف spot هنبا ىلإ رظنو - هلل يلع لاق

Blيف ههبشي الو َنّلُخلا يف ههبشي ٠ . مكيبن مساب ئّمسي لجر هبلص نم جرخيسو  

 .« قلخلا

Y) # ۶ع £ ote 

 هظفل نيعب ینا « "«ًالدع ضرألا المي :ةصق ركذ .

 :نيتهج نم ةّجحب سيل ثيدحلا اذهو

 ٍمجعملا : ةيلاتلا رداصملا نم : ١ ا يدهملا ثيداحأ مجعم يف ثيدحلا اذه جر دقو | \(

 ًائيلح نوعبرأ :ain ١ ةيزوجلا ميق نبال ا

 وقل .41/باب ۵۷0/۳۲۵ :۲ نیطسلا دئارف «ديقملا له نلع لقت امیفاتلطم درام لمح 5: و

 عيباني ء١۱۹۳ ةيبلحلا ةريسلا «1/باب ۲ : ركفلا دئاوف دئارف VLIW : رجح نبا/ رصتخملا

gall١: ةادهلا تابثإ :1١1 نيقيلا فشك 709 :۳ ةمغلا فشك: ةعيشلا رداصم نمو 0۷باب ؟؟4 155  

TIL ۷۲ راربألا ةيلح : EV OU ۵٤/۷۰۱مارملا ةياغ : ENOL ۱۷/۹۹رثألا بختنم ٤ : 
 . ۱/باب 0/61

 .يدهملا باب۲۹ ۱٠۸:٤/ واد يبأ نئس (۲)
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 لهأ ءاملع نم تدجو ثيح .دواد يبأ ننس يف ثيدحلا اذه فيرحت : لوألا

Hlنع ثيدح ا اذه ىور نم  alهذه ريغب دواد  By pallنأ ديعبلا نم سيلو  

 يرزجلا هلاق ام كيلإو .ةّرم ريغ هلاثمأب دهع اك فيرحتلا دي ثيدحلا اذه ىلإ دن

 . بقانملا ىمسأ : هباتك يف (ه (APY ةنس G gall يعفاشلا

 مامإلا ةيّرذ نم ّيدهملا نوك صخب ام ركذ نأ دعب - يرزجلا لاق دقف
 :هصن ام Mb نسحلا

 ايف ؛كلذ ىلع لع نينمؤملا ريمأ Gall Yo نب نيسح لا 453 نم هنأ حصألاو»
 انأبنأ :لاق هيلع ةءارق قولا نسحلا نب رمع هنامز ةلحر دنسملا انخيش هب انربخأ

 ,يخركلا ردبلا وبأ انأبنأ ءيرقرادلا دمحم نب رمع انأبنأ «يراخبلا نب نسحلا وأ
 وبأ انأبنأ ,يؤلؤللا لع وبأ انأبنأ «يمشاملا رمع وبأ انأبنأ «بيطخلا ركب وبأ انأبنأ

 : لاق ظفاحلا دواد

 نب بيعش نع , سيق يبأ نب رمع Ee :لاق all نب نوراه نع تنَّدُح

 هاّمس امك دّيس اذه ىنبا َّنإ» :لاقف  نيسحلا aul ىلإ رظنو the لاق

celىف ههبشي .مكيبن مساب ئّمسي لجر هبلص نم جرخيسو  GEMيف ههبشي الو  

 .« قلخلا

 .ًالدع ضرألا الي ةصق 534

00 8 ; \ 

 !! هظفل نيعب ئهتنا ' «هنع تكسو هننس ىف دواد وبأ هاور اذكه

WIV WLAN يعفاشلا يقشمدلا يرزجلا/ بلاطملا ىنسأ بيذهت يف بقانملا ىمسأ: )١( 



 PAV ا يدهملا ثيداحأ ّدر يف نودّلقملا هب جتحا ام / ىناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 ant «يرزجلا هابتشاو فيرحتلا عوقو مدع لاقحا عم : ةيناثلا

 و «يعيبسلا هنم دارملاو « قاحسإ وبأ وه Ue نع هاور نم BY عطقنملاب ةّجح

 le أ ل HB نينمؤملا ريمأ نع ًاعامس ةدحاو ةياور هل تبنت مل نم

 ريمأ ةداهش دنع هرمع ناكو .'' "ثيدحلا اذه حرش يف يرذنملا هيلع صن امك

 اتيقب نيتنسل - رجح نبا لوق يف اك- دلو SY نينس عبس (ه 5١ ) ةنس HB نينمؤملا
 ."”ناؤع ةفالخ نم

 ساب الو. هوجو ةتس نم ثيدحلا اذه ذر دق ءردصلا نيدلا ردص ديسلا § نأ ىلع

 ال هقفلا لوصأ يف ةرّقملا دعاوقلا بسحب : :لوقأ» : لاق ءهمالک صن ليجست نم

 :رومأل ةروكذملا دواد يبأ ةياور ىلإ دانتسالا عصب

 ىف دواد al نع اهلقن رردلا دقع ىف BG ءدواد al نع لقنلا فالتخا : لؤألا

atteاهبفو « : We SIنيسحلا هنبا ىلإ رظن . 

 ىلإ رظن We َّنأ :اهيفو ءاهنيعب ةصقلا هذه اولقن BULLI نم dole SI : يناثلا

 عوقو «ةباتكلا يف نسحلاو نيسحلا ظفل اف ءاهبف فيحصتلا لاتحا : ثلاشلا

 .ينوكلا طخلا يف ايس ًادج بيرق هيف هابتشالا

UE gutمهضعب هيلع ضن اك مهئابلع نم روهشملا هيلع ال ةفلاخ . 
 ..ةلالد رهظأو ًادنس nol ةريثك رابخأب ةضراعم هنأ : سماخلا

 دج بيرق رانيدلاو مهردلا ةعينص اهنوكو عضولا لاةحا َّنَأ : سداسلا ي

 )١( يرذنملا/ دواد ىبأ نكس رصتخم 7: 2171/1557.
NOVA (؟) بيذهتلا بيذهت 



 . "”«ةيكرلاسفنلاب فورعملا هللا دبع نب دمحم ىلإ

0 
 نع ٌتْنَّدُح) ؛لاق ثيح Leal لوهجت نع ثيدحلا اذه ىور دواد ul نإ :لوقأ

 | .هلاطبال فكي هدحو اذهو ء(نوراه

 ردص ديسلا هيلع هئن اك ةحضاو ودبت ثيدحلا اذه يف عضولا ةحئار SI امك
 نيينسحلا تاضافتنا عبتت نم ىلع ىخت ال ةيسايس فادهأل ةمدخ .ردصلا نيدلا

 اذه نوك ىلع ةدايز caged ةيودهملا نم مهتداق راصنأ !oles امو . ميراتلا ربع

 باحصأ نم هريغو Sill نبا هاعّدا امك هتاور ةرثك الو هقرطب رهتشي مل ثيدحلا

 .فيطللا بسلا

 : سابعلا دلو نم د ئدهملا ثيداحأ
 سابعلا دلو نم ّيدهملا نوك ىلع صنت يتلا ىرخألا ثيداحألا ضعب كانهو

 ثيدابحألا ٌدرل اهب كشقلا عصي الو ءاهلإ ةراشإلا تقبس اك ةا Call مع

 نع لاقي ام اًمأو ,بذكلاب اهتاور ضعب PUY اهعضو دعبي الو « كلذب مهحيرصت
reهيف ةضراعم الف اهضعب  SY elّلك يف يواستلا وه ضراعتلا طرش نم  

 .ةحصلا طرشب ءافتك الا سیلو نيضراعتملا نيب ءيش

 PAD نع ةيجراخ نئارق دهشت نكلو .ربتعم قيرطب ام ربخ ىوري دقف
 . عقاولل هتفلاخمب

 تارشعب هعم ضراعت ام ئوريو ؛نيقيرطب وأ دحاو قيرطب ربخلا ىوري دقو

 كلذ ءاههتاور ةقاثو ضرف ىلع نيضراعتملا نم امهرابتعا Ae ال اهدنعو ؛قرطلا

 )١( ردصلا نيدلا ردص ديسلا / يدهملا : 04.



 As HA ىدهملا ثيداحأ در ىف نودّنقملا هب جتحا ام / ىناثلا لصفلا - لولا بابلأ

BYنم هل يواسملا هريغ ىلع تاحجرملا نم هقرطو هتاور ةرثكو ربخلا ةرهش  

 وأ «فيعضلاو حيحصلا نيب وه موعزملا ضراعتلا ناك اذإ فيكف «لقنلا eo ثيح

 ؟ حيحصلا عم قفتي Le لوؤملا وأ عوضوملا

 توبثلا نم ىوتسملا اذه ىلإ قرت ال «سابعلا دلو نم يدهملا نوك ثيداحأو

 لبق نم اهيف ليق امو ؛ثيداحألا كلت نم انيديأب عقو ام ركذن ينأي اهفو .ًاعطق
 :مهسفنأ ALA لهأ

 نب يلع نع «كيرش نع  عيكو نع هدنسم يف دمحأ هاور يذلا ثيدحلا ١

 تايارلا متسيأر اذإ » 88 هللا لوسر لاق :لاق «نابوث نع «ةبالق Gl نع «ديز
 هلل ةفيلخ اهبف BL «جلشلا ىلع ًاوبح ولو اهوتأف ناسارخ نم تلبقأ دق دوسلا

 : °« یدهملا

۲ £ 

 . لوألا نم بيرق وهو ea يف ةجام نبا ثيدح  ؟

tilيلعو » :لاق ,ديز نب يلعب.فينملا رانملا يف تقلا نبا هفعض دقف دمحأ ثيدح  

 جتحي الف اهب درفت ريكانم هلو .فيعض وه نكلو «ةعباتم ملسم هل ىور دق ديز نبا

Leهب درفني  

 نبا ثيدح يأ اذهو» : لاق مث ,دايز يبأ نب ديزيب ةجام نبا ثيدح فّعضو

 وه سابعلا ينب نم ىلوت يذلا ّيدهملا نأ ىلع ليلد هيف نكي مل هلبق يذلاو - ةجام
 دبع نب رمعو «نييدهملا ةلمج نم ّيدهم وه لب «نامزلا رخآ يف جرخي يذلا ئدهملا

 قلخ يف ) ؛ عباسلا لصفلا 174 :؟ يشلبلل خيراتلاو ءدبلا يف ثيدحلا درو دقو ۲۷۷:۵ دمحأ دئسم )١(

 . .اهوثأف :لدب ( مكمادقأ ئلع ًايشم اهولبقتساف١:هيفو هسفن نابوث نعو (اهيف امو ضرألاو ءامسلا

 .يدهملا جورخ باب نم لؤآلا ثيدحلا LAY NYT ةجام نبا ننس (؟)

 TTA ثيدحلا ليذ/ PV :فينملا رانملا (")



cece eee re Weeىفاكلا نع عاقل  

 \( ١ ع 2

 ate يدهملا ساب ىلوأ وه لب hae ناك زيزعلا

 يدهملا وه ,يدهملا هللا ةفيلخ نم دارملا BL حّرصي ام نينيدحلا يف سيلو
 لب (هضرأ يف هللا ةفيلخ ) نوكي نأ مهنم دحأ قحتسي مل نييسابعلا نأ اك يسابعلا
 داتعا نمو shall نم AST نمو «ءامدلا يف غلو نم مهبفو ءروجلا نيطالس نم مه
 . يناثلا يسابعلا pall يف ًاصوصخ «رومخملا برش

 لخدت هرصع دش دقف (ه (OA - ٠١۹ يبابعلا ّيدهملا !BLL نع ام

 ةجوز نارزيخلا لّخدت (ه ۳٠١ /ت) يربطلا ركذ ثيح ,ةلودلا نوؤش يف ءاسنلا

 يداها هنبا age يف رومألا مامز ىلع اهءاليتساو ,هتلود نوؤشب يسابعلا يدهملا
(a ۱۷۰ 104)هضرأ يف هللا ةفيلخب ئمسي الف ,هنأش اذه نوكي نمو . 

 لاملا ثحي ملو ,نامزلا رخآ يف نكي مل «يسابعلا ّيدهملا نأ ىلع ةدايز اذه
 دعم ال ئسيع هللا ين لزني وأ ,لاّجدلا لتقي ملو «ماقملاو نكرلا نيب عيابي dy ءًاوثح
 تامالع نم ةمالع Gol رهظت dy .هدهع يف ءاديبلا فسخت ملو ,هلتق ىلع هدعاسيل

 .هرصع يف - نيثّدحلا رئاس نيب اهيلع قفتملا  ّيدهملا روهظ

 لاق :لاق هنأ ةريره ىبأ نع هدنسب «هننس ىف هجرخأ يذلا يذمرثلا ثيدح —

 بصنت ئتح ءیش اهّدري الف دوس تايار ناسارخ نم جرخت » : هللا لوسر
vy. 

 ١ '«ءايليإب

 لاقي دق aii لإ ,سابعلا دلو نم اي ئدهملا نوكب حصي مل نإو ثيدحلا اذهو

SLنوكيف «سابعلا ىنب تايار يه ناسارخ نم تجرخ يتلا دوسلا تايارلا  

 )١( ثيدحلا ليذ/11/8:فينملا رانملا ۳۳۹.

 . عونلا اذه نم ةريثك ةلثمأ هيفو LY :فلؤملا/ عورفلا يفاكلا هباتكو يدادغبلا ينيلكلا خيشلا (؟)

 .۲۲۹۹/۵۳۱:۲ ىذمرتلا ننس (؟)



 Ps اإل ئدهملا ثيداحأ در ىف نودّلقملا هب جتحا ام / ىناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 لوقلا عمو «سابعلا دلو نم ّيدهملا نوك نم هدعب امو ald ام ىلإ ًارظان ثيدحلا
 .يدهملا ثيداحأ ىف فالتخالاو ضقانتلا 55 ab هتحصب

 اذه» :هدروأ نأ دعب ثيدحلا اذه نع لاقف كلذ ىلع ريثك نبا باجأ دقو

 .يناسارخلا ملسم وبأ اهب لبقأ all يه تسيل دوسلا تايارلا هذهو «بيرغ ثيدح

 BE رخأ دوس تايار لب «ةئامو نيثالثو نيتنث ةنس يف ةيمأ ىنب ةلود اهب بلتساف

 رخآ يف هدوجوب دوعوملا حودمملا ّيدهملا GF دوصقملاو لاق نأ ىلإ ٌّيدهملا ةبحصب

 اك تيبلا دنع هل عيابيو ءقرشملا ةيحان نم هروهظو هجورخ لصأ نوكي نامزلا
Ue Jsةدح ىلع ًاءزج ٌيدهملا ركذ يف تدرفأ دقو .ثيدحلا صن كلذ  diy 

 ."”«دمحلا

 يف ةيبلس راثآ هنع تجتن دق نييسابعلا لبق نم ّيدهملا ثيداحأ لالغتسا 8(

ltيورم ثيدحلا اذهف «تايارلا ثيدح اس ال ءا ّيدهملا ثيداحأ ضعب  
 يراخبلا نيخيشل ثلا طرش ىلع هقرط عب ب مكاحلا ححض دقو ةريثك قرطب

00 
 ١ . ملسمو

 ثيدحلا در ينعي ال ثيدحلا قرط ضعب فيعضتو «ةريثك قرطب نافرطلا هلقنو

 ءاوتحا فديه مهل ًاراعش داوسلا سبل نييسابعلا ذاختا دعبي الو .هعضوب مكحلاو

 باحصأ يديأ ىلع ّيدهملا مامإلا مكح ةئطوت يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألا

 نف الو «يسابعلا ّيدهملا يف مهاوعدل ًاديهت ,قرشملا نم موق مهو «دوسلا تايارلا
 .نيقيرفلا ىدل هقرط رفاظتل تايارلا ثيدح فعضب لوقلا ًادج بعصلا

 ٤ - ىمع سايعلا دلو نم ىدهملا» :ثيدح «.

OOTY ريثك نبا/ محالملاو نتفلا يف ةياهنلا )١( 

 ) )۲مكاحلا كردتسم 4:؟0١.



 ىفاكلا نع عاقل anaes 000000060 00 ٠00006000000006 ا ۳.۲

 «رابحألا بغك : مهو ريسي فالتخاب ةباحصلا نم ةثالث ثيدحلا اذه ئور دقف .

 .رمع نب هللا دبعو ,نافع نب نامعو

tlدقف بعك ثيدح  olyنبا  oleديلولا نب ديزي نع ؛ خيش نع .ديلولا نع  
 « سابعلا دلو نم ىدهملا » :هيفو «بعك نع يعازخلا )\( |

al نع ئبقعلا رئاخذ يف يربطلا نيدلا بح هلقن دقف نافع ثيدح UL, 
  ollدلو نم ىدهملا» : لوقي و هللا لوسر تعمس» : :لاق هنأ نافع نع يمهسلا

 ىمع سابعلا  ' Mca.هيف ام يتأيسو ؛ يرقملا ديلولا نب دمحم هدانسإ يفو

 ۲ سابعلا دلو نم جرخي لجر» :لاق هعفري

 ام وهو (خيش نع) ميم ظفلب هاور دقف .هيف ةّجح الف لوألا ثيدحلا اأ

 ظفلب ةاورلا نم دحأ ىلع هدانسإ لاتشال عطقنملا ثيدحلاب حالطصالا ب 3 ئمسب
 الو حورتجم الو قئوس ريغ لجر هاور ام وهو al وهج ئمسيو . "بهم

iconeهركذ نمع وأ «خيش نع وأ «لجر نع :مطوقك ءًالصأ فورعم ريغ وأ !*) 
 مكح يفو» :حشاورلا يف لاق ؛لسرملا مكحك عطقنملا وأ لوهجلا ثيدحلا مكحو
 لإ نيقيرفلا دنع لسرملا ةّيجح تبثت ملو «..لجر نعك .ةطساولا ماهبإ لاسرإلا

 ءالع ضعب لوبقو .بيسملا نب ديعس ليسارمب يعفاشلا تاجاجتحا نم ناك ام

NO دامح نبا/ نتفلاو محالملا: )١( 

sto ؟) 
NAV يدرولا نبا/ بئارغلا ةديرفو بئاجعلا ةديرحخ: )* 

NEES حالصلا نبا/ حالطصالا نساحمو حالصلا نبا ةمّدقم )( 

  (0),؟1/:يروباسيللا مكاحلا/ ثيدحلا مولع ةفرعم

AY دامادلا/ ةيوامسلا: ceil CV) 

) 

) 



 n إل Gogall ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 .ثيدحلا مولعب نيلغتشملا ىدل فورعم وه ام ىلع ريمع يبأ نبا ليسارم ةعيشلا

 اذه .ًامزج رابتعالا نع طقاس وهف «كاذ الو اذه نم ال دامح نبا ثيدحو

 . "لوألا لصفلا يف مَّدقت اك هيف نوعطم Las BI ىلع ةدايز

 . يدهملاب عرصتلا مدعب هيلع ديزيو «لاسرإلاو فقولايف لغم رمع نبا ثيدحو

tlىلع ءاملعلا عمجأ دقف نافع ثيدح  wd)0  

 ثيدح » :لاقو دارفإلا يف ينطقرادلا نع ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هدروأ دقف

 ر :ee “a :ثيدحلا عرش يف يدل لاق « فيعض

 .نوتملاو ديناسألا os قرسيو

 .باّذك وه :رشعم يبا نبا لاقو

 ديلولا نب دمحم هيفف اذه Uy هنم خص هلبق امو هدعب ام :يدوهمسلا لاقو
ple,عم  allول  fooنيبسابعلا ثلا ّيدهملا ىلع لمح  »“ 

 نبال قشمد خيراتو «ينطقرادلل دارفإلا نع ًاضيأ يواحلا يف يطويسلا هدروأ امك

Sloeديلولا نب دمحم هب درفت بیرغ ثيدح اذه :ىنطقرادلا لاق» :لاق مث , 
 ا )4(

 « مشاه ینب ىلوم

 دمحم هب درفت » :لاق هنأ Pill نع ئكحو «هقعاوص يف رجح نبأ هدروأ اک

 .184 ص لّوألا لصفلا عج ار(

 .9411437/717/7:1 يطويسلا/ ريغصلا عماجلا (؟)

 )٤( :؟ ئواتفلل يواحلا  «AOنييسابعلا ىلوم :( مشاه ينب ئلوم ) نم دارملاو .



ec Weeيفاكلا نع عاقل  

 .""!«ثيدحلا عضي ناكو ؛ مشاه ینب ىلوم ديلولا نبا

Solsلاقو يدع نبا نع نيبغارلا فاعسإ يف نابصلا : Synملو عاضو هدانسإ  

 ."'( مهعمسي

 wine وهو :تلق» :ديلولا نبا يف لاق هلأ ينابلألا نع يلضفلا ذاتسألا لقنو
 ded اذهبو ,باّذك :ةبورع وبأ لاقو ,ثيدحلا عضي ناك : يدع نبا لاق «بذكلاب

 اذه هداريإ ىف يطويسلا أطخ نّيبت هبو ,يزوجلا نبا نع ًالقن «ضيفلا يف يوانملا

 .””«(ريغصلا عماجلا ىف ثيذحلا

 نع هدروأ نأ دعب  نونكملا مهولا زاربإ يف يبرغملا يرامغلا ضيفلا وبأ لاقو

 سیلو بألا نسح «مألا سابع GL Be دقو ءركنم بيرغ وهو » :- ينطقرادلا

 OG حصي ال ثيدحلا لب كاذب

 كل ىهف ةئامو نيثالثو سمخ ةئس تناك اذإ سابع اي ..» : لضفلا AT ثيدح - 0

Sal gyيدهملا مهنمو .روصنملا مهنمو ,حافسلا مهنم  » . | 

 ,ىلالهلا دشار نب دمحأ نع امهدانسإب ركاسع نباو «يدادغبلا بيطخلا هاور دقف

 نوكب قّلعتي ام هنم انذخأ ليوط ثيدح وهو EE ail نع Ad نب ديعس نع
 .”7سابعلا دلو نم ّيدهملا

.٠١١: peal قعاوصلا )١( 

 NON :نيبغارلا فاعسإ (۲)
 :TV يلضفلا يداهلا دبع .د/ مامإلا راظتنا يف (؟)

) 

) 

LOW نودلخ نبا مالك نم نونكملا مهولا زاربإ: )٤ 

AVAL قشمد خيراتو ۱ دادغب خيرات عجار ۵ 



 POs اا يدهملا ثيداحأ در ىف نودّلقملا هب جتحا ام / ىناذلا لصفلا - لوألا بابلا

 ديعس نع ٠ لالما دشار نب دما دنسلا «dy :لادتعالا Nolte يف يهذلا ل لاق

 vw هقلتخا '| يذلا وهف ؛ 3 شار .art نع لاق

 اك اه ۱۳۵ ) ةنس og Km ئدتبي مل نييسابعلا AT يهو ete ol dle ربخلا يفو .
 (ه۱۳۲ )ةنس يف مهنكح أدب ثيح «نینس ثالثب كلذ لبق ناك لب ,ربخلاهيلع صن

 .هعضو ىلع Jar ةيوق ةنيرق هذهو ,نيخرؤملا رئاس قافتاب

 هابيلف ءاش نمف ىّمع اذه . .ج :روكذملا ثيدحلا يف درو ام «هعضو تارامإ نمو

 لوقأ ال مل سابع اي :لاقف «لوقلا اذه ضعب dl لوسر اي : [ [ لضفلا 1[ ] تلاق .همعب

 ! « يلهأ نم يدعب فلخأ نم ريخو «يبأ ونصو ؛ يمع تنأو لوقلا اذه

 أ لاکا تیداعأ ف عضوا ةيبش نع تيدحلا دنع شرما با ف اسو .

 atl“ دب بذك الع tual ةلالد نب ةياورلا هذه يف امو

 يف دوعوملا ّيدهملا ىلع هيف Ys ال Bb ثيدحلا اذه ةّحصب لوقلا عم قحو

 سابعلا ينب ءافلخ باقلأ نع رابخأ هيف لب سابعلا دلو نم وه نامزلا رخآ
 هدكؤي » ,

 .(ه (VTA ةنس يسابعلا ئدهملا كاله

 ءافلخلا وبأ ىّمع Way :سابع نبا نع يورملا ثيدحلا لضفلا أ ثيدح لثمو

 مع اي ىب . ىدهملاو ؛روصنملاو , حافسلا : lS نم ٠ اهلمجأو Us شيرق دوجأ ني نيعبرألا

 ! « كدلو نم لجرب همتخيسو رمألا اذه هللا حتف

 :لاقو ,ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعونصملا SW يف يطويسلا هدروأ دقف

 AVY لادتعالا نازيم )1(



eee veيفاكلا نم عاقل  

 7 يالغلا هب مهتملا ,عوضوم »

 دقو ,فوقوم Leal اذهو» :لاقو ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا هدروأو

 انسم :ًاعوفرم سابع نبا نع «كاحضلا نع «شمعألا قيرط نم Gel هاور

 نبا نم عمسي ل كاحضلاو ؛فيعض دانسإ اذهو orally ca pails ,حافسلا

 lel هللاو « عطقنم وهف ؛حيحصلا ىلع ًاثيش سابع

 ,رجاهملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ هيف عقو ءرخآ قيرطب ًاضيأ مكاحلا هدروأ اك

 ىلع ant ليعامسإ نأ يبحذلا نع يمفاشلا يرامغلا ضيفلا gh ئكحو aad نع

 ,OB سيل هابأو «هفعض

 ىب أدتبا هلل نإ ..» :سابعلا هّمعل لاق هنأ Ee fel نع سابع نبا ثيدح - ٦

 ١ .« ميرم نب [ ئسيع ] ئسيعل pity ىذلا وهو Allg نم مالغب همتخيسو مالسإلا

 هفّعض دقو WE نب دمحم هدانسإ يفو هخيرات يف يدادغبلا بيطخلا هاور دقف

 نأ بجعلاو هتفآ وهف «راطعلا دلخم نب دمحم نع هاور» :ثيدحلا نع لاقو يبهذلا
 Ne كاهتنال هنع تكس هلاکو فضي ملو هخيرات يف هركذ بيطخلا

 ىرخأو «سابع نبا نع ةرات «ىقعلا رئاخذ يف يربطلا نيدلا بحم هدروأ امك

 ."”لسرملا نم امهالكو .بيطخلا ةياور يف بع فالتخاب ةريره Gl نع

$YOLLYE SY) ةعوضوملا ثيداحألا ىف ةعونصملا ىلآللا )١١ 
VENT ةياهنلاو ةيادبلا CY) 

ONE SE مكاحلا كردتسم )۳( 

 OE :نوتكملا مهولا زاربإ (4)

 .ًاضيأ دلخم نبا هيفو ؛رساي نب رامع نع رخآ قيرط نم هاور ۱۱۷:٤ يفو STITT دادغب خيرات )0(
 . ۳۲۸/۸۹ :۱ لادتعالا نازيم (3)

 ,؟5:1ئبقعلا رئاحذ (۷)



 POV 34 يدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / ىناثلا لصفلا fll بابلا

 لقن مث ,سابع نباو ةريره aly رابع Cy dm ةعاذإالا يف يجونقلا دروأ دقو

 ةثالثلا هذه نيب عمجلا نكيو تلق» : هلوق حيضوتلا هباتك يف يناكوشلا نع

cay shelةمّدقتملا ثيداحألا رئاس نيبو . ailناف .دمأ ةهج نم سابما دلو نم  

 ابأ َّنأ الإ ""«حجرأ اه ىنا دلو نم bt ثيداحألاف Wy ءاذهب عمجلا نكمأ

 . عبارلا ثيدحلا يف هنع Se امك « عمجلا اذه لثم در دق يبرغملا ضيفلا

 ,روصنملا رفعج يبأ دنع تنك» : لاق هلأ ةريمع نب فيس نع ديفملا خيشلا ىور

 نم لجر مساب ءامسلا نم يداني ٍدانم نم دُ ال ,ةريمع نب فيس اي :ءادتبا يل لاقف

 .بلاط يبأ دلو

 ؟ اذه يورت نينمؤملا ريمأ اي كادف تلعج :تلقف

 ABS عامسل coke ىسفن يذلاو ي :لاق

 ! اذه يتقو لبق هتعمس ام ثيدحلا اذه َّنِإ ,نينمؤملا ريمأ اي :تلقف

 جر ىلإ ءادنلا َّنِإ اَمأ ,هبيجي نم UST نحنف ناك اذإو Sd هلا ,فيس اي :لاقف
 fe 0 ur نحف 5 3

 PEE داو نم لجر :تلقف

ee eee dala ete, 

Wo يراخبلا ىج-وئقلا / ةعاسلا ىدي نيب نوكي امو: GIS LS ةعاذالا )١( 

Hh مئاقلا تامالع ركذ باب FTV) 77٠ :۲ ديفملا/ داشرالا )۲( 



E> ىدهملا « Bb oval رثكأ هجرخأ يذلا ثيدحلا «ثيدحلا اذه ديؤي bey 
on 8 7 1 eo, VD lay, 

 ءال ةمطاف دلو نم ّيدهملا نوك رتاوتب مهضعب حّرص تح .' « ةمطاف دلو نم وهو

 .هتوبث ةوقب هل ضراعم الو

 نسحلا نب دمحم) مامإلا ةمجرت يف  راونألا حئاول يف لبنحلا gull لاق

 ام (سابعلا دلو نم ّيدهملا نوك 3 ثيداحألا) :ناونع تحتو , Bab مد (يركسعلا

 ةنبا لوتبلا ةمطاف دلو نم هلأ ةقطان ةريزغلا رابخألاو «ةرثكلا تایاورا ّنِإ» : هصن

Collلوسرلا  HEثيداحألا ضعب يف ءاجو ءنيرهاطلا اهدالوأ نعو اهنع يضرو  
alلّوألاو «سابعلا دلو نم  elثيداحألا هذه نم ةلمج 534 -  Lilesاهيلع  

 :- هلوقب

 ةمطاف دلو نم لي هللا لوسر 453 نم a 1 ls ال اهّلك رابخألا هذهف
 لاق لب < pels رثكأ اهدلو نم يدهم ا نأ SIE اهيف ] يتلا ثيداحألا BY ؛ ءارهزلا

 BS هنع رتاوت Ce لو هتبرذ نم Col eh BV نايعأو Zhi ble ضع
 ."«هريغ ىلإ تافتلالا الو ,لودعلا غوسي الف

 Sef يذلا ,رانملا بحاص اضر ديشر دمحم ىلع ينابلألا در دقف اذهو
 ؛ ةعوفدم He هذهو » :لاقف ضراعتلا Hay هك ّيدهملا مامإلا يف ةدراولا ثيداحألا

GYتوبثلا ةوق يف يواستلا هطرش ضراعتلا , Lilyيوق نيب ضراعتلا بصن  

 )١( يراخبلا خيرات عجار  TENTدواد يبأ نئسو ۱۱۷ :4/ »۲۸٤ف ةجام نبأ نئسو 0

 يناربطلا / ريبكلا مجعملاو  011/۲١۷ YTيوغبلا حيباصمو ؛1:/007 مكاحلا كردتسمو ٤۹۲:۳ /

 ١ء فقوم) يف ٌرم دقو ؛حيحص ثيدح :لاق ۲ يطويسلا/ ريغصلا عماجلاو

 يدهملا ثيداحأ نم ملسمو يراخبلا  (BBملسم حيحصل ةعوبطملا خسنلا نم ثيدحلا اذه فذح

CU ؛ثيدحلا اذهل ةجرخملا رداصملا ددع كانه رمو ا يهمل امالا ثيداحأ جسم نع 

 :؟ يناميإهيقفلا ٌيدهما OI Jal دنع ل يدهملامامالا نع ًالقن_ ينيرافسلا/ةيهبلا را ونألا حئاول (؟)



 PAs ال يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا Jal بابلا

weتاز : . 8 .  )\ 

 Sell اذه نم موغزملا ضراعتلاو .فصنم لقاع هغوسي ال اف فيعضو

 138 يدهملا بأ مسا يف فالتخالا

 عّرذت يتلا اف ّيدهملا ثيداحأ يف ضراعتلاو فالتخالا ىوعد بابسأ نمو |

 يف ةدراولا ثيداحألا نوك وه «نامزلا رخآ يف هروهظب داقتعالا وركنم اهب

 | :نّيعم مسا ىلع قفتت مل ال ّيدهملا بأ مسا صيخشت

 :لئاقلا ثيدحلاك BME sell بأ مساك al) دبع) هما نإ :لوقي اهضعبف
 aul مسا هيبأ مساو يمسا همساډ

lowةعيشلا دقتعا  “sal aeيركسعلا نسحلا مامالا نب وه  BEكلذ اوّدعو  

 وه S| .ةريثك مهقرط نم تاياور كلذ تابثإ 3 مهو « مهبهذم by AS نم

 .هريغو يفاكلا تاياور يف لاحلا

 صيخشت يف ةدراولا ثيداحألا فالتخاب قلعت ايف م مهتجح ةصالخ يه هذه

 ل ّيدهملا بأ مسا

 يف ال ّيدهملا روهظب داقتعالا ناب ل ie ال فالتخالا اذه َّنِإ ,قحلاو

 هطابترال ,ةلصب ةلأسملا لصأ ىلإ ّتِي الو ديعب نم الو بيرق نم ال نامزلا رخآ

 فالتخالا اذه نوكي نأ حصي ال ىرخأ ةيحان نمو «ةيحان نم اذه .اهليصافتب

 دق هسفن فالتخالا اذه BY كلذ A م ّيدهملا روهظب داقتعالا ينن ىلع ليلدك

 Ok «ةعيشلا ىلع هيل ّئدهملا ثيداحأ رتاوتب نولئاقلا - HA Jal هب ضرتعا

 .يدهملا بأ مسا يف ةعيشلا هب لوقت امك سيل رمألا

 .ة4 ص aL ةدعقلا يذ



 ليلد ull» مسا هيبأ مساو ىمسا همسأ y : ثيدح ةئسلا لهأ داختا أب كش الو

 طقسي «نامزلا رخآ يف ّيدهملا مامإلا روهظب نيفرطلا داقتعا عم ,ةعيشلا ىلع ٌدرلل

 .رابتعالا نع ثيدحلا اذهب  نيركنملا ةّجح

 رادقمو «ثيدحلا اذه لصأ نع نوكيس  عازفلا لحم نييعت دعب  مالكلاف اذهو
 BBL يدهملا بأ مسا يف ةعيشلا هدقتعت امل هتضراعم ةوقو cai gd ةجردو هتحص

 انخيرات يف نيتزراب نيتيصخش دوجو لإ ةراشإلا ردجت .كلذب ءدبلا لبقو
 :امهو ,ةيودهملا اهنم JS يعّدا دق ,يمالسإلا

 لتق دقو FB طبسلا نسحلا مامإلا نبا ىنثملا نسحلا نب هللا دبع نب دمحم ١

 .(ه )١5-١58 يسابعلا روصنملا ةفيلخلا نمز يف (ه ١50 ) ةنس

 (ه179-08١) يدهم اب بقلملا ,يسابعلا ةفيلخلا روصنملا هللا دبع نب دمحم - ۴

 وه ّيدهملا نوك تاياور ةظحالم دعب ًاصوصخ  ناهذألا ىلإ بّرقي ام اذهو
 نم اهب فرتعملاو BBE يركسعلا نسحلا نب دمحم هّنأو ,نيسحلا دلو نم عساتلا

 ىلع فافتلالا OY Len ale يف ًالّصفم يتأيس اك ةّنّسلا لهأ ءالع نم ريثكلا لبق

 قابطنا مهنم قيرف لك ءاعدا عم «نييسابعلاو نيينسحلا لبق نم ّيدهملا ثيداحأ
 يف امل سانلا نيب اهّنبو هيف اهتعاشإ ىلع مهصرحو «هبحاص ىلع ّيدهملا ثيداحأ
 .رصتخلا قيرطلا اذه ريغب اهبلإ لوصولا نكي ال ةريبك حلاصمو فادهأ نم كلذ

 نأ ىلع ةرات ثيداحألا صنت تناكف «هيكلاس ديؤي ام قيرطلا اذه دهم دقو

 نم هنأ ىلع ئرخأ ةراتو Bh طبسلا نسحلا مامإلا بلص نم وه aye ll يدهملا
 .ًافنآ رم اك سابعلا دلو

 ىرج دقو ؟ال ماو Cabbage) gm ّيدهملابأ مساَّنِإ :لاقي oY قيرطلادهق اذكهو



 a ع ع ل HA يدهملا ثيداحأ ٌدر يف نودلقملا هب ial ام/ ىناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 .ةدحاو ضارغأو ءدحاو فدهو.دحاو قسن ىلع ةقباسلا هتاوطخ عم لوقلا اذه

 :نارمأ كلذ ىلع دعاس يذلا ٌلعلو

 نع هنووري ام Sle يف ًاصوصخ كي تيبلا لهأ طخ نع داعتبالا :لؤألا

 نأ ىلع قيرف JS دعاس نامزلا نم نرق لالخ ثيدحلا نيودت عنم : يناثلا

 ` نيتيصخشلا نيتاه pes 4[, ًاصوصخ , يكلي tell ىلإ هبسنيو ءاشي ام قلتخي

 | .نيودتلا نع رظحلا عفر تايادب يف ناك

 ضارتفا عم ly ءّرم امل سفنلا يف ىوقألا وهو ,ثيدحلا عضوب لوقلا عم اذه

 لهأو BM ىنلا نع ةدراولا ثيداحألا عيمج هتفلاخل هليوأت نم 6 هتحص

 ثيداحأ ةسارد نم حضتيس ام اذهو ,ّيدهملا وه نم صيخشت يف كيل تيبلا

 :يلاتلا وحنلا ىلع ,( يبأ مسا همساو)

 :( يبأ مسا همساو ) ثيداحأ
 BB يدهملا بأ مسا ديدحت يف ىنعملا ةدحتم ظافلألا ةفلتخم ثيداحأ ةدع كانه

 BEG ئنلا بأ مساك al) دبع) وهو الأ

 ال مهسفنأ ةعيشلا ءالع اهاور دق ثيداحألا هذه ضعب َّنأ ىلإ ةراشالا دونو

 سلا لهأ بتك نم اهلقن يف مهتنامأل Uy ,مهيهذم لوصأل ةفلاخم YY ؛ اهب ًانايإ

 ,بهذملا لوصأو ضراعتي ال ا اهليوأت gly Uf ade وأ فيرحت نود نم

KL,ليبق نم اهتشقانمو ثيداحألا كلت ىلع سانلا فاقبإو مهتنامأ ىلع ليلدتلل  

 :يهو .ةّجحلاب ةّجحلا عرق



 : لؤألا ثيدحلا

 هيبأ مساو . ىمسا همسا ئطاوي ote» لهأ نم ًالجر هللا ثعبي ئتح ايندلا بهذت الو

 ش .« ىبأ مسا

 لك EEE ىنلا نع «دوعسم نب هللا دبع نع «شيبح نب رز نع «دوجنلا Ul نبا

 ."دوجنلا يبأ نب pole لإ هدانسإب

 نيعبرألا باتك نع ريخألا هلقنو DOM نع « ةعيشلا نم ىسلجا ًاضيأ هاورو
 00 )0 م

. 

: gl ثيدحلا 

Vyةيبأ مساو « ىمسا همسا ئطاوي « ىتيب لهأ نم لجر سائلا كلمي ىح ةعاسلا موقت  

 .« ىبأ مسا

 هاجرخأ دقو ,يدادغبلا بيطخلاو ,ينادلا رمع وبأ ثيدحلا اذه ىور يذلاو
 (vw) م 1 ع . 4 8

 fae دوعسم نبا نع قباسلا قيرطلاك_ اضيأ دوجنلا بأ نب مصاع قيرط نم
 | : .ةعيشلا نم دحأ هوري

 : ثلاثلا ثيدحلا

 . « يبأ مسا هيبأ مساو » ىمسا همسأ ٌئطاوي ئدهملا»

 )١( نبا/ فّئصملا  oolةبيش  NALA VGA TNOيناربطلا/ ريبكلا مجعملا 1١71/137:1١و ٠١:

LLY :4 مكاحلا كردتسم 07 

 ) )1يسلجملا/ راونألا راحب ( TV JAY 0يلب رالا/ ةّمغلا فشك نع  WYيبأل نيعبرألا نع ريخألاو

 ,ا/٠ ١: يدادغبلا بيطخلا/ دادغب خيرات .414-40 : ينادلا ورمع يبأ ننس (۳)



 PP .. . RB يدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / ىناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 نم هاجرخأ دقو رجح نباو «يدادغبلا بيطخلا: AN لهأ نم هتاور مهأو

 نع ًالقن «سوواط نبا- ةعيشلا نم- هاورو . دوعسم نبا نع ًاضيأ مصاع قيرط

 . "دام نبا

 ةروكذملا اهرداصمو «نأشلا اذه يف يور ام pal يه Dal ثيداحألا هذهو

 تافالتخاب ثيداحألا كلت اودروأ نيذلا ءاملعلا نم رخأت نم عيمجل ساسألا يه

 مهضعب درفنا القو ,دوجنلا al نب مصاعب اهديناسأ Ast ءاقتلا عم Abd ةريسي

 pole هب لصتي مل رخآ قيرطب

 ميوقتو ةشق

pdيف  olyئدهملا ثيداحأ نم نيحبحصلا فقوم  Led Soثيداحأ نم ًائيش  

 يف جرخت !ALE ةثالثلا ثيداحألا هذه ىلع ظحالي ام لْوُأ Sh, a دا يدهملا

لف نيركنملا ىنيم لعو . ملسم حيحصو < «يراخبلا حيحص : نيحيحصلا
 مه قحي ا

 مسا ديدحت ةلأسم يف ضقانتلاو فالتخالا دوجو لع ثيداحألا هذهم جاجتحالا

 عيمج قافتاب حيحصلا َّنأل ؛ بما اذه ةّكصب انناهإ مدع عم اذه A ئدهملا بأ

 ىلع وهو ناخيشلا هجرخي مل ام :هماسقأ نمو «ماسقأ ىلع ةّنشلا لهأ نم ءالعلا

 .(مكاحلا كردتسم) وه حيحصلا نم مسقلا اذه fee dm باتك ريخو ءارهطرش

 als نيثدحملا نم BULLI رابك اهوري مل ةثالثلا ثيداحألا هذه SI اك

 ريغ نم ( طقف يمسا همساو) ةياور ىلع رثكألا Su Lane ميربصت عم يذمرتلاو

 al) مسا همساو) :ةدايزلا هذه

يبأ نباو « يناربطلاو ؛ميعن gh : نم لك هدنس يف عقو دقو 11 : 10 دادغب خيرات )١(
 «دامح نباو « متاح 

 .ًالسرم هاور- ١ ر نا رع لوقلا ق



 يفاكلا نع عاق 1٤

 هذه ريغ نم عضاوم ةدع By ,هدنسم يف دمحأ مامإلا لوألا ثيدحلا ىور دفن

 :بابلا يفو» : لاقو ةدايزلا هذه نود نم Lal كلذ يذمرتلا ىور ابك .' ةدايرلا

 "7(ميحص نسح ثيدح اذهو . ةريره يبأو ةملس .tly ديعس gly de نع

 .(يبأ مسا هيبأ مساو) :اهبف سيلو ئرخألا

 لمحت يتلا ثيداحألا يف ةدايزلا هذه الب ثيدحلا ىور دق ًالثم يناربطلاف

 Ye ge NTA 3 :ةيلاتلا ماقرألا

TF yT g VEVTV gg gg” 

 .نيئّدحلا باطقأ نم امهريغو مكاحلاو ةبيش Gal نبا لعف اذكهو

Cheyةدايزلا كلت ىور نم ضعب  LEا بتك يف ةدوجوم ريغ  BUDيف لاق  
 يف ثيدحلا ib نم dole هجرخأ» :دواد يبأ نع ثيدحلا هتياور دعب رردلا دقع

 ءهننس يف دواد gal مامإلاو ,هعماج يف يذمرتلا ىسيع وبأ مامإلا مهنم ,مهبتك

 هيف cals '«اذكه مهلك ينادلا ورمع وبأ خيشلاو «يقهببلا ركب وبأ ظفاحلاو

 .(يبأ مسا هيبأ مساو)

 نم ةيورملا ةدايزلا هذهب مه ملع ال ظاّنحلا نم AY ءالؤه نوكي نأ نكي الو

 U Vy ,ةدايزلا هذه ةّكصب مهداقتعا مدع ىلع - لقألا ىلع - لدي اذهو «هسفن

 ةدايزلا هذه Sly ًاصوصخ . ًادمع اهطقسأ دق ِهّنأب مهدحأ مهني ب الو ءاهنع اوضرعأ

 LEELA و٠17 و۳۷۷ و ۳۷1:۱ دمجأ دئسم (1)

 ,7؟10/0:86:4 يذمرتلا نئس (۲)

 .۲/ باب۲۷ : ىعفاشلا ىسدقملا/ رردلا دقع ()



 POs ل يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا- لوألا بابلا

 .ةعيشلا هيعّدت ام ىلع ضقنلا يف اهتينهأ

 نع ةاورلا دحأ عضو نم تناك ( يبأ مسا هيبأ مساو) ةرابع Of نّيبتي انه نمو

 دمحم وأ «ىنثملا نسحلا نب هللا دبع نب دمحم وه ّيدهملا نوك ةركفل ًاجيورت مصاع
 . يسابعلا ةفيلخلا روصنملا هللا دبع نبا

 امك ةريره ol ءاور امب عضولا اذه S85 لوألا ناسل يف Sf انملع ام اذإو

 ,aE هناسل يف هللا دبع نب دمحم همسا ّيدهملا Slo :لاق ؛ نييبلاطلا لتاقم يف

 نع ضرعأ نم ىلع ةدايز  ةّنّسلا نم ثيدحلا مالعأ ضعب ةدايزلا هذه در دقو

 دقف «يعفاشلا يجنكلا نايب يف ام ىلع (ه ۳۹۳ ) ةنس Goll يربآلا مهنم- اهتياور

 ثيدحلا اذه ركذ» :لاق يربآلا نسحلا GY يعفاشلا بقانم نع ريخألا ىور

 مويلا كلذ هللا لؤطل موي الإ ايندلا نم قبب مل ول :هتياور يف ةدئاز دازو : هيف لاقو

 .«ًالظو ًاروج تئلم امك ًالدعو ًاطسق ضرألا ألمي

 نع .دوجنلا يبأ نب صاع ةياور نم Ys ةمّدقتملا ةثالثلا ثيداحألا تناك او

 معن وبأ ظفاحلا هعمج ام نايبب سأب الف ."”دوعسم نب هللا دبع نع «شیبح نب رز

 :ظفلب هتياور ىلع اهعيمج تقفتا يتلا مصاع ىلإ ةيهتنملا ثيدحلا اذه قرط نم

 ايف al) مسا هيبأ مساو) :ةرابع اهنم دحاو قيرط يف دري dy « طقف ( يمسا همساو)

 :لاق ثيح 2A نامزلا بحاص رابخأ يف نايبلا :هباتك يف يعفاشلا يجنكلا هركذ

 ,RB يدهملا ثيداحأ مجعم نع ًالقن 177-114 : يناهبصألا جرفلا وبا/ نييبلاطلا لتاقم )١(

 :LAY يعفاشلا يجنكلا / نامزلا بحاص رابخأ يف نايبلا )¥(

(HY)هللا لوسر نع «سايإ نب ةرق نع ثيدحلا يور امك  BGيمثيهلل دئاوزلا عمجم يف امك  /: E: 

ملا نب دواد قيرط نم طسوألاو ريبكلا يف يناربطلاو زازبلا هاورا: لاق «يدهملا يف ale ام باب
 ربح

 .(فيعض امهالكو هيبأ نع« « محق نبا



 مهلك ,يدهملا بقانم يف ريفغلا مجلا نع ثيدحلا اذه قرط ميعن وبأ ظفاحلا عمجو»

 ددعي ذخأ مث BEG fall نع cl دبع نع ءرز نع .دوجنلا يبأ نب pele نع

 نيثالث نم AST لإ مهلصوأ ىتح ةدايزلا هذه نودب مصاع نع كلذ ئور نم

Leasedمهو » : 

 ١ - یتش قرطب هنع هقرطو «هنییع نب نایفس .

 . یتش قرطب هنع هقرطو ,ةفيلخ نب رطف - ۲

 ٠ تش قرطب هنع هقرطو «شمعألا .
 ٤ - تش قرطب هنع هقرطو «ينابيشلا زوريف نب ناملس قاحسإ وبأ .

 .رمع نب صفح م ۵

 .  تش قرطب هلع هقرطو oy stl نايفس - 1

 .ىتش قرطب هنع هقرطو « ةبعش -۷

 | .ثراحلا نب طساو - ۸

 .ناقيرط هيف هل id وبأ ةيواعم نب ديزي - 9

 . قش قرطب هنع هقرطو « مزح نب ناولس <

 .دحاو دنس يف مهعيمج مزح نب ناهلسو cae dl نب سيقو ءرمحألا رفعج ١

VYرذنملا نب مالس . 

 . تش قرطب هنع هقرطو SUS ميهاربإ نب دمحم باهش وبأ - ۴
VEىتش قرطب هنع هقرطو , يسفانطلا ديبع نب رمع . 

 . قش قرطب هنع هقرطو the نب ركب وبأ 6
 .ىتش قرطب هنع هقرطو «فوعلا يبأ نب دواد فاحجلا وبأ _ ١

lee هقرطو «ةمرهش نب ١ ateىتش قرطب . 

 .ةينغ gl نب كلملا دبع ۸



 PVs ال يدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 ًادنسم ركذو « یتش قرطب هنع هقرطو «يرماعلا ورمع نع «شايع نب دمحم - ٩

 هبسنپ مو سبق Whe «ناسغ وبأ lie :هيف لاقو

 .يئالملا سيق نب ورمع ٠

 .قيرز نب رابع ١

 .يدسألا ريبج نب كح نب هللا دبع ١١

VYرشب نب هللا دبع نب رمع . 
 .صوحألا وبأ 4

VOةبلعث تخأ نبا نسحلا نب دعس  . 

 oe يأ نبا ,ge لاق ماشه نب ذاعم 5

 . سنوي نب فسوي = ۷

TAنب بلاغ  OWE 

 .تايزلا ةزمح 48

 . نابيش ٠

 | . ماشه نب مكحلا ١"

 ءالؤه لک ءرز نع «ةرح نب ورمع وهو <« ID نع « مصاع ريغ هاورو» : لاق مث

 Bb مصاغ نع «ةدئاز نع ,ئسوم نب هلا ديبع نم ناك ام الإ ) يمسا همسا) اوور

 عم اهم رابتعا ال ةدايزلا هذه نأ بيبللا باتری الو «« يأ مسا هيبأ مساو» : هيف لاق

 Me lal ily اهفالخ ىلع ةمألا ءالؤه عاتجا

 ةحص ضرف ىلع ةدايرلا هذه ليوأت ىلإ نيفرطلا نم ءاملعلا ضعب هجتا دقو

 :تاليوأتلا هذه ركذ نأ دعب لاق هلأ الإ نايبلا ف ىعفاشلا اهركذ دقو اهرودص
 072 دس

 عم دمحأ مامإلا نأ كلذ يف لصفلا لوقلاو .ةياورلا هذه ليوأت 3 ASS اذهو»

LAO_EAY نامزلا بحاص رابخأ ىف نايبلا: )١( 



Sessa ۳۹۸يفاكلا نغ عافد  

 . "76 يمسا همسأو : عضاوم ةدع[ يف ] هدنس يف ثيدحلا اذه ئور هناقتإو هطبض

 نف تاباسح يف - Zea ال (يبأ مسا هيبأ مساو) ثيدح BF حضتي انه نمو

 يورملا #4 ّيدهملا بأ مسا يف ةغيشلا هدقتعت ام عم ًاضراعتم نوكي نأ  ةياردلا
 ALAS لهأ ءالع نم ريثكلا لاوقأبو cos bl قرط نم تاياورلا تارشعب

 ,ديعس gly ,دوعسم نباو Be نع يورملا ( يمسا همسا) :ثيدحب ديؤملاو

 دضتعملاو ".هريغو Aah 1 ءرمع نباو ءةريره aly :ناملسو «ةفيذحو

 قابطإ ىلع ةدايز «هتحص ىلع قفتملا شيرق نم مهلكو رشع انثا AY :ثيدحب
 BUS ىلع Bb يركسعلا نسحلا ىلإو بلاط يبأ نب لع ندل نم تيبلا لهأ ةملك

 ,رخآلا ثيدحلا توبث ةوقب سيل (يبأ مسا هيبأ مساو) : ثيدح لعجب ام اذهو

 .هليوأت وأ هحرط بجي يذلا

 « ىبأ مسا هيبأ مساو ىمسا همسا ئطاوي » ثيدح Gl :كل تلق نإ بجعت الف دعبو

 قتلا ثيداحألا نم نسح دمحم دعس يرهزألا ذاتسألا نيمأ دمحأ ذيملت هلعج دق

 نيدلا لامك خيشلل لوسرلا لآ بقانم يف لوؤسلا بلاطم رظناو EAT :نامزلا بحاص رابخأ يف نايبلا )١(

 بحاص- يوسوملا ديعس دمحم ديسلل/ رشع يناثلا ّيدهملا مامإلاو ۲۹۳ : يعفاشلا ةحلط نب دمحم
 هباتك ىف ردصلا نيدلا ردص ديسلا هلقن ام وه ثيدحلا ليوأت ىف ليق ام نسحأ نمو ۳١-۳۵ : تاقبعلا
 ؛ (يبأ مساو يمسا همسا) ثيدحلا لصأ نوكي نأ لمتحا يذلا : ءالضفلا دحأ نع ٠١١ ص ّيدهملا

OYثيدحلا ىلعمل همهف مدعل ( هيبأ مساو ) يوارلا داز نكلو « هللا دبع : يدهملا ءامسأ نم . 

 NiV:t دواد يبأ ننس ۲۲۳۱ و ۲۲۳۰ / ۵۰0:٤ يلمرتلا نسو PV و۱ دمحأ دئسم رظنأ (؟)

 لدار :TYTN yT gg TALE يناربطلا/ريبكلا مجعملا ۲

 :۸ ناّبح نبا حيحص EY ١١78/71 يلصوملا ىلعي يبأ دئسم ۱۲۹:۱ ميعن وبأ/ ناهفصأ رابخأ ركذ

 TA :يزوجلا نبا طبس/ صاوخلا ةركذت ١: 8١ يسدقملا / خيراتلاو ءدبلا WAY و 1
 دئارف /١1« باب ۳۷/۷ : رجح نبا / رصتخملا لوقلا 000 / لصف 775/154 : مّيقلا نبا/ فينملا رانملا

 ERY :ةّدوملا عيباني ٤: 3١1١ ةّيميت نبا/ ESN جاهنم 07/8/7780 :؟ نيطمسلا
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00) ‘ode 
 هريبعت دح ىلع ةيمسر ةيمالسإ .

 يف ةعيشلا ةديقع مهفت نأ كجوحأ ام :هباوج يف لاقي ام نسحأ لعلو

 ! ا يدهملا

 1A يدهملا مكح ةدم ىف ثيداحألا فالتخا

tl,ركنأ نم  hoّيدهملا ثيداحأ  MBنامزلا رخآ يف هروهظ ةركف ضفرو  

 ةدمل ةنّيبملا تاياورلا اهنيب نمو ءنأشلا اذه يف ةدراولا تاياورلا فالتخا ةّجحب

AKىلإ نينس سمخ نم اهفالتخاو ,نّيعم نمز ىلع اهقافتا مدعو اها هروهظ دعب  

 نم فلتخا ام مهف يف كلذ ئعّدا نم ملع ةلاحض ىلع لدي وهف ةنس نيعبرأ
 :نم حضتيس امك ثيداحألا

 :دوصقملا هانعمب فالتخالا دوجو مدع

 مب كبسحو .ةعيشلاو BAI لهأ نم نيملسملا ءالع ىلع فالتخالا اذه فخ م

 ةحصب Tl لهأ ءاملع لاوقأ نم  بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا يف - ينأيس

 روهظب ناهيإلا GL مهنم ريثكلا يردصت عم Lal اهرتاوتو لب .يدهملا ثيداحأ
 ةروردضب ءاتفالا عم ,ةّنشلا لهأ ةديقع نم وهو ,ملسم ّلك ىلع بجاو ال ّيدهملا

 ,وهف داع Gb ,يدهملا روهظ ركنأ نم ىلع ةباتتسالا ماكحأ يعرشلا مكاحلا ءارجإ

Iىلإ دوعي تح ةناهإلاو عجوملا بردضلاب هريزعتب لاق نم مهنمو «هقنع تبرض  
 aKa ةدم ديدحت يف تفلتخا يتلا تاياورلا هذه نووري كلذ JS عم مهو «هدشر

 .فيرشلا

 نم ّيدهملا روهظب داقتعالا مهّدع نم مغرلا ىلع مهف ءةيمامالا ةعيشلا نع اّمأو



ee erent eee ened eee tees ents sense bangs es yy.يفاكلا نع عافد . .....  

 هدج ةاوبنو SG هئابآ ةمامإ ركنأ نمک هركذأ نم ly‘ « مهبهذم تارورض

 .ًاضيأ ثيداحألا هذه لثم ةياور نم كلذ مهعني ل اا ئطصلا

 ءاهتمرب ل يدهملا يف ةدراولا ثيداحألا ةَّكص ضفري نأ ملسملل سيلو

 اهتحص ريدقت ىلع ةفلتخلا ثيداحألا هذه نيب مثالتلاو قفاوتلا [ole نع هزجعل

 .ًاعيمج

 مامإلا كلم توافت ىلع ةلاد نوكت  اهتحص ريدقت للع - ثيداحألا هذهف

 ال هدكح BY ؛ ةوقلاو روهظلا ثيح نم فيرشلا هجرف Le هللا لّجع ّيدهملا
 لهأ ىلع لب «مهدحو نيملسملا ىلع الو ,نيملسملا راطقأ نم رطق ىلع نوكي

 ًاطسق ضرألا ألمي » SEA ئبلا هب ربخأ اک ,مهضيبأو مهدوسأ « مهعيمج ضرألا

 , . «ًاروجو ًاملظ تثلم ام دعب ءًالدعو

 ةليل نيب اط هناطلسل هرسأب ملاعلا عوضخ روصت هذه لاحلاو  نكمي الو

 .ركذت ةمواقم نود اهاحضو

 ةّوبنلا رمع ًاليلد كيو ءداشرلا ليبسو ىدهلا ىلإ ةيملاع ةوعد ّلك نأش اذكهو

gallثيح 3  Beاذه  co glad]نم  Camروهظلاو ةوقلا . 

Je,مامإلا مكح ةدم نايب يف ةفلتن!| تاياورلا هذه نيب عمجلا نكمأ اذه  

 ًالثم ةنس نوعبرألاف .روهظلاو ةوقلا توافتم هناطلسو هكلم نوكي نأب BB ّيدهملا
 ,هتوقو هكلم روهظ ةياغ رابتعاب اهوحنو عبسلاو AA هكلم ةلمج رابتعاب يه

 | .طسولا رمألا رابتعاب نورشعلاو

 ةحصب لوقلا عم ثيداحألا هذه نيب فالتخالاو ضقانتلا عفترا عمجلا اذهبو

 قرطب ةيورملا ثيداحألا نم اهيف BB Vy SAS ئنلا نع ًاعيمج اهرودص

 ايف نينس عبسلا ثيداحأ راهتشاك اهتاورو اهقرط ةرثكب رهتشت مل ly «داحآلا
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 يف رصتخملا :هباتك يف عبسلا حيجرت عم عمجلا اذه نم يمتيطأ رجح نبا هركذ

 “"هريغو نابصلا خيشلا هنع هلقن اك ,رظتنملا ئدهملا تامالع

s 

 يدهم الو ثيدح :ًاثلاث  tatميرم نب
 رخآ يف ال يدهملا روهظب داقتعالا يفن ىلع نوركنمل ا هب جتحا ام فرطأ نمو

 ئونلا نع .سنأ نع «هدنسب هاور يذلا ةجام نبا ثيدح وه نامزلا  BMG:لاق هلأ

 الإ ةعاسلا موقت الو ًاحش الإ سانلا الو ءًرابدإ الإ ايندلا الو ءةدش الإ رمألا دادزي الو
3 00 

 « ميرم نب ىسيع الإ ىدهم الو ‹سانلا رارش ئلع

 :هذرو ثيدحلا اذه فييزت

 :ةباحصلا ءامسأ نم ّرم امل ةشقانم ىلإ جاتحي ال ثيدحلا اذه نوك نم مغرلا ىلغ .

 ءاسأ نم ًاضيأ رم امو SB هللا لوسر نع HS يدها ثيداحأ اوور نيذلا

 RAN لهأ ءالع هلاق ام ركذنس هلأ الإ .ثيداحألا كلت اوجرخ نيذلا ءاملعلا

 نم اذهو ,نامزلا رخآ يف ال ّيدهملا روهظ ينن ىلع ًاليلد ذختا ثيح «هنأشب
 !! بجعلا

 IS مالسإلا ءاملع لبق نم ضوفرم وه ا ٌلدتسي نأ ثحابلل نکي فيك ذإ

 مكحلاو ,تاعوضوملا حيحصت ينعي اذهف «ثيدح لكب لالدتسالا feo ولو

 ءةاورلا dam نم pti أب ليهاجملا ىلعو ,تاقثلا مظاعأ نم pel نيباذكلا ىلع

 ١( نابصلا/ نيبغارلا فاعسإ عجار : VOYشماه يف ةقرحملا قعاوصلا ققحم كلذل راشأ دقو ص٠٠۷
 .ًاضيأ قعاوصلا نم

 ةجام نبا ننس (؟)  ETA ۱۳٤۰ :۲دلو نم وهو قح ٌيدهملا و ثيدح هسفن ةجام نبا ىور دقو
 روهمجلا بتك نم هجيرخت قبس دقو 4081/1114 :۲ ًاضيأ ننسلا باتك يف « ةمطاف .



 يفاكلا نع GU ا ۲

 ؛طشملا نانسأك ةيساوس age by مهدعب ءاج نمو «مهبعباتو نيعباتلا ىلا رظنلاو

 !! ةياردلا نفب قلعتي ام لك حرطو «لاجرلا ملع ءاغلإ يملاتلابو

 :لاق «فينملا رانملا يف وه هاكح ايف ,ثيدحلا اذه نع All نبا fet دقلو

 ثيداحأ عم اذه فلتأي فيكف مرم نب ىسيع الإ يدهم ال :ثيدح نع تلئّسو»

. 1 1 )\( 
 IY) ,٠ ما ؛ثيدح يدهملا يف لهو ؟ ايف عمجلا هجو امو ؟ هجورخو يدها

 نبا هاورف «« میرم نب ىسيع الإ ئدهم ال» :ثيدح Gy :كلذ باوج يف لاقف

 دلاخ نب دمحم نع «يعفاشلا نع «ىلعألا دبع نب سنوي نع «هلنس يف ةجام
 BB ىنا نع كلام نب سنأ نع , نسحلا نع edhe نب نابأ نع .يدنجلا

 نيسحلا نب دمحم [ نسحلا ] نيسحلا وبأ لاق WE نب دمحم هب درفت ام وهو
 لهأ دنع فورعم ريغ اذه  دلاخ نب دمحم :يعفاشلا بقانم باتك يف يرْبآلا

 لاق دقو اذه دلاخ نب دمحم هب درفت :قييبلا لاقو ..لقنلاو ملعلا لهأ نم ةعانصلا

 نب نابأ نع ais يورف «هدانسإ يف هيلع فيتا دقو لوهجي : هللا دبع وبأ مكاحلا

 ةياور ىلا ثيدحلا عجرف :لاق . fell نع  ًالسرم  نسحلا نع «شايع يبأ
 ,نسحلا نع كورتم وهو شايع يبأ نب oll نع Sone وهو دلاخ نب دمحم

 ."'«ًادانسإ fool ّيدهملا جورخ ىلع ثيداحألاو , عطقنم وهو i ّيبنلا نع

Lalمل وهف ثيدحلا اذه نم مكاحلا فقوم نع  aS Ayذإ ؛قيلعت الب هتياور دنع  

dl oeيراخبلا :نيخيشلا ىلع هب ًاجتحم ال ًابجعت هكردتسم يف هدروأ  
 نبا ناس يف ام وحن ىلع ةمامأ يبا نع رخآ قيرطب هاور نأ دعب اذه 'ملسمو

 | ,974/179فينملا رانملا )١(

 0/11: :فینملا رانملا (؟)

 LEY :1 مكاحلا كردتسم (۴)
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 ثيدح اذه » :هنع لاقو «ميرم نب ىسيع الإ يدهم الو» : هيف سيل نكلو «ةجام

 "!«هاجرخي ملو دانسإلا حيحص

 هيف سيلو ةمامأ يبأ نع ,هدنسب ثيدحلا ىور دقف يناربطلا عم لاحلا كلذكو
. .0( 
 ةرابعلا هده

8 ۴ a? 5 ¢ 5 Mfr. a 

 هذه ردصم نيعت نذإ ءاكورتسو .الوهجم ةجام نبا دنس ىف نأ انفرع الو

 .ةدايزلا |

 لهأ دنع فورعم ريغ هلأ نم مغرلا ىلع يدنجلا دلاخ نب دمحم Sf ىلع

 يف رجح نبا دنع هتمجرت يف رهظي امك ًاعاّضو ناك هلأ لإ , لقنلا لهأ نم ةعانصلا

 .بيذيتلا

 لاق :قييبلا لاقو» :- ا يدهملا ثيداحأ رتاوت يربآلا نع لقن نأ دعب - لاق
 تماص هاورف «هدانسإ يف هيلع اوفلتخاو coger دلاخ نب دمحم : ظفاحلا هللا دبع وبأ

 يدهم ال :ثيدح يأ ]هركذف دلاخ نب دمحم انث ,نكسلانب ىيحي انث :لاق ذاعم نبا

 ىلع تلخدف «ءاعنص نم نيموي ةريسم دنجلا ىلإ تلدع :تماص لاق .[ ئسيع الإ

odeنب ب نابأ نع «دلاخ نب دمحم نع «هدنع ثيدحلا اذه تدجوف < مهل  al 

 ديهقلا يف داملا نب ديزي ةمجرت يف ربلا دبع نبأ ركذو ...ًالسرم نسحلا نع «شايع

 نع «بيعش نب ورمع نع «حابصلا نب ىنثملا نع ىور يدنجلا دلاخ نب دمحم َّنأ

 مارحلا دجسم :دجاسم ةعبزأ ىلا لاحرلا لمعت :ًاعوفرم هدج نع .هيبأ

 ,ورمع يبأ حدق كلذ دعب ركذ مث ."”«دنجلا دجسمو «ىصقألا دجسمو «يدجسمو

 )١( مكاحلا كردتسم 4: ٤٤١.

.VVov/TIE :۸ ينا ربطلا/ ريبكلا مجعملا ) (Y) 

 ١؟( يدنجلا دلاخ نب دمحم ةمجرت يف "1 :9 ينالقسعلا رجح نبا/ بيذهتلا بي هت .



ens 0 r4يفاكلا نع عافد .......... ورة رة مة ريفر  

 .دلاخ نب دمحمب يدزألا حتفلا يبأو

 دبع وبأ لاقو .ثيدحلا ركنم :يدزألا لاق» :لادتعالا نازيم يف يهذلا لاقو

 ركنم ربخ وهو .ميرم نب ىسيع لإ يدهم ال هئيدح :تلق .لوهج :مكاحلا هلا
 .«ةجام نبا هجرخأ

 مث بابلا اذه ثيداحأ ضراعي ,ئسيع الإ يدهم الو :هلوقف» : يبطرقلا لاقو

 صيصنتلا يف و fell نع ثيداحألاو : لاق مث دلاخ نب دمحم قحب لبق ام لقن

 مكحلاف «ثيدحلا اذه نم Fool ةتباث ةمطاف دلو نم هترتع نم ئدهملا جورخ ىلع
(Y) 

  Ubهنود «

 نب دمحم هب درفت : قبلا لاقو» :دلاخ نب دمحم ثيدح نع رجح نبا لاقو

 هَّنأب يئاسنلا حّرصو .هدانسإ يف هنع Hy لوهجب هل :مكاحلا لاقو « دلاخ

Susنم هريغ مزجو  BL BULىلع ةّصانلا يأ  هلبق يتلا ثيداحألا  ol 

 "«ًادانسإ Pel  ةمطاف دلو نم ّيدهملا

dy لاقو ءةبارغلاب ,ئسيع الإ يدهم ال :ثيدح ةيلحلا يف ميعن وبأ فصو: |S 
Oe يعفاشلا ثيدح نم الإ aus 

 GA دلاخ نب دمحم ثيدح ate أردي نأ يعفاشلا راصنأ ضعب لواحو

 ئعّداف A ٌيدهملا ىف ثيداحألا تائمل ةحيرصلا هتضراعمل يعفاشلا خيش وهو -

 نم اذه سيل .ىلعألا دبع نب سنوي SE بّذك» :لوقي وهو يعفاشلا ىأر هنأ

 , ىدنجلا LE نب دمحم ةمجرت ىف /VEVA ۵۳۵ :۳ لادتعالا نازيم (۱)

(Y)٠ 70117 ىبطرقلا/ ةركذتلا  , 
 .134 :ىمتيهلا رجح نبا/ ةقرحملا قعاوصلا ()

  (L)ا ميعن وبأ/ ءايلوألا ةيلح 0 ْ
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(1) 
. 2 gdm 

 ءهنالطبو هفيز تابثإو ؛ثيدحلا اذه هتشقانم يف يرامغلا ضيفلا وبأ داجأ دقو -
x 7 4 23 3 

 0 ”ةناعملا ةياغ ىف ىه هوجو ATE نم كلذو

 ثلاثلا جاجتحالا نع ةريخأ ةملك

 لصفلا يف She اك - ةّنشلا لهأ ءاملع نم ًاملاع نيسمخ ىلع ديزي ام grat نإ
 مهنم نيريثكلا لوق عم ME ٰيدهملا ثيداحأ ةّحصب  بابلا اذه نم ثلاثلا

 ةياور عم ءاهضراعتو اهفالتخا ىعدملا ثيداحألا هذه ماتلا مهملعو ءاهرتاوتب

 يف رهظيس يذلا دوعوملا يدها نوك ديكأتو MB ّيدهملا ثيداحأ فئاوطل مهضعب
 ةعيشلا يأر قفاوي اب مهضعب مكحو lt ءارهزلا ةمطاف دلو نم وه نامزلا رخآ
 لك «بابلا اذه نم ريخأألا لصفلا يف يتأيس امك ّيدهملا وه نم :ةلأسم يف ةيمامالا
 ال ذإ ,ئعّدملا قدص ىلع ليلدك ضهني ال نويدهماللا هب fool ام َّنأ : ينعي كلذ

 ءاملعلا نم ددعلا اذه قافتا عم جاجتحالا اذه بابرأ هاعدا ام tue روصت نكه

 ال ا ,ةيضفلا ليصافت ضعب يف وه ضراعتلاو فالتخالا معز Bf اك .هفالخ ىلع

 ,ةيداقتعالا لئاسملا يف نيمّلكتملا فالتخاك وهف ءاهرهوجو اهلصأ ىلع هل ريثأت

 .ماكحألاو دئاقعلا نم ةديدع ةلثمأب ًاعوفشم م اك ةيهقفلا لئاسملا يف ءاهقفلاو

 يف ةرهاطلا ةرقعلا نم لجر روهظ ىلع ثيداحألا كلت قافتا نم Jo ام ىلع ةدايز
 .ًاروجو ًابلظ cathe ام دعب ًاطسقو ًالدع ضرألا المل نامزلا رخآ

 ضراعتلا ىنعم BY ؛ ثيداحأ نم مّذقت امف هل دوجو ال موعزملا ضراعتلا 8 امك

 ىلع Gay امهدحأ يف مكحلا ناك ول امك  عفادتلا وحن ىلع نيليلد نيب يفانتلا وه

PY ES نبا/ محالملاو نتفلا )١( 

 يرامغلا ضيفلا وبأ/ نودلخ نبا مالك نم نوئكملا مهولا زاربإ(؟) :0۳۸ .



ynىفاكلا نع عاقل ..0000000000.006 66000006600 و م مج معمم ونهج ممم ومو مومم  
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 لد ول اك ضقانتلا وحن ىلع وا .هتمرح ىلع صني رخآلا يف مكحل ا اهيب «ءيش ةيلح
 ىلع فوقولا مدع عم كلذ نع يبنلا ىلع رخآلا لدو .ءيش لعفب رمألا ىلع ليلد

 .ًالثم هلبق امل ًاخسان دعب وح ةلدألا هذه نم رخأتملا

 ؛ ال يدهملا روهظب داقتعالاةلأسم يف هلوصح ليحتسي ضراعتلا نم عونلا اذهو
GYروهمجلا ءالع لاوقأ يف يتأيس اك يعطق ليلد داقتعالا اذه تبثملا ليلدلا , 

 نيب نوكي ال عملا اذهب - ضراعتلاو ؛مهباّتكو مهتذتاسأو مهيثٌّدحمو مهئاهقفو

 ,Lil ,ةقيقح ضراعتلا نم سيل وهف ءرهاظلا يف هنم لصح امو ,نييعطق نيليلد

 تايآلا ضعب يف رهاظلا ضراعتتلا يف لاحلا وه امك ءامهتلالد مهف ىلإ فرصني

ae SI١ هلوق يف امك ةيؤرلل ةتبثملا تايآلاك  Ubeىَلِإ * ُةَرِضََِذِئمَْي هوجو  
BBE LGا :ىلاعت هلوقو 4  pag SRW EYكردي  SMARTُيطَللآ َوُهَو  
۳ jes4  

 سيلو رهاظا راما نم هلأ لع تايآلا هذه يف ضراعتا مهف نأ كاش الو

 ليوأت ةيلمع يف ةيلقنلا وأ ةيلقعلا نئآرقلا داهعاب نوكي Ul قيقحلا ضراعتلا نم

 .ئرخألا ةلالد ily ا نيتيآلا ىدحإ

 نم سيل ّيدهملا روهظ .ليلدو .ةيّنظلا ةلدألا نيب لصحي قيقحلا ضراعتلا نذإ

 نع Md روهظ مهتياورو ًايباحص نيسم ىلع ديزي ام قافتاف Lge كلذ

telًايعطق ًاليلد روهظلا ةلأسمل تبثملا ليلدلا نوكب عطقي 54# . 

Ulعونلا اذه نم سيل وهف #4 ّيدهملا ةيضق ليصافت يف روكذملا ضراعتلا نع  

 هتلازإ نكمي يذلاو ,نييلوصألا دنع يودبلا ضراعتلا نم انو ضراعتلا نم

 ,۲۲/۷۵-۲۳ :ةمايقلا (1)

 1١/5 ماعنألا (1)



 PVs AL يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا لولا بابلا

 عاجرإك ءرخآلا اهضعب ىلإ ثيداحألا ضعب (gle يف مَّدقت اک ءرسيو ةلوهسب

 .كلذ وحنو اهدّيقم ىلإ اهقلطمو ols ىلإ اهماع

 يف هعم لداعتي نأ هضراعمب طرتشيف Ab Wb ٌيدهملا روهظ ليلد انضرتفا ولو

 ,نيربخلا ةرهش :رومألا هذه نمو «ضراعتلا ناونع امهبلع قدصي اوّتح.ةريثك رومأ

 نييلوصألا دنع فراعت Ce كلذ ىلإ امو ءزيزعلا باتكلل اههتقفاومو ءامهتاور ةلادعو

 .ٍنيلداعتملا نم امهف كلذ لك يف ايواست نإف .لداعتلا باب يف

 BY ؛ لداعتو LEM نم ضراعت ام ءازإ نييلوصألا فقوم نايب ىلإ جاتحن الو

 هذه Lye IS يف ترّفوت ثيحب obs y اضراعت دق Mb ّيدهملا يف ناربخ دجوي ال
co gelىلع امهدحأل ةيزم داجيإ نع ءاملعلا رجعو .ةقفاوملاو «ةلادعلاو ؛ةرهشلا  

 .ًاماق امهدحأل ةحّجرملا تافصلا تدقفو ءرخآلا

 مامإلا روهظل مكراكنإ ناك له ءضراعتلا ىوعد باحصأ لأسن انهو

 ريغ وأ مكرظنب ةلداعتم هل ةيفانلاو ؛هروهظل ةتبثملا ثيداحألا GF ئوعدب W يدهملا
 .نيتهج نم بذك اذهف « ةلداعتم ةضراعتم (LA :متلق نإف ؟ ةلداعتم

Giثيدح دجوي ال هّلإف :ًالؤأ  Guدلاخ نب دمحم ثيدح الإ ئدهملا روهظ  

 ,ةظحللا هذه Uy هتياور نمز ذنم طق نيملسملا نم دحأ هحّكضي ملو .يدنجلا

tlyًايناث  : BBروهظ ثيداحأ عم ًافاكتي مل يدنجلا دلاخ نب دمحم ثيدح  

Gallاهرفوت مزاللا طورشلا نم دحاو طرش يف اهعم ئواستي ماو ؛ءيش لك يف  
 .نيلداعتملا نيربخلا ىف



 a نيوحن ىلع يهو ,ةريثك رومأ حيجرتلا يف ظحالتو ؛ مالسإلا

 .نتملاب ,ghey ام اهنمو ,دنسلاب

 ًاضيأ ظحالتو .ةرثكلاب لضافتلا نوكيو «ةاورلا ددع هيف ظحاليف : دنسلا اأ

 |مهبجومب لضافتلا نوكيو «لوصألا ple يف لّوطم ليصفت يف مهملعو ةاورلا ةلادع

 ,امهریغو

 ةرثك EY ؛ لزانلا دانسإلا ىلع حّجريف يلاعلا دانسإلا رابتعالا رظنب ذخؤي اك

 .هابتشالاو أطخلل ةاعدم نوكت ام ًابلاغ لقنلا ىف طئاسولا

talيورملا حيج جرت يف كش الف : نثملا  Udنم مهنمو .ىنعملا يف يورملا ىلع  

 اذإ امهدحأب ذخؤي امك ,لّوألا مّدقيف ,حيصفلا نع هزييتو حصفألا ةاعارم طرتشا

 | .ًاضيأ تاحجرما نم ةلالدلا ةوق Ys يناثلا ةلالد نم ىوقأ هتلالد تناك

 .ًاضيأ حيجرتلا يف ةدمتعملا ةيجراخملا نئارقلا ضعب د كانه وأ لع

 اذه لث رخآلا ليلدلا نادقف عم .هديؤي ربتعم ليلدب نيربخلا دحأ ob اهنم

 .ديؤملا

 SBM ىلإ ًاسايق هب لمعلا ةّلق وأ ءرخآلا ذوذشو ءامهدحأب لمعلاةرهش :اهنمو

 ةقفاوم عم ,نيملاظلاو ةاغطلا لويمو ماكحلا ىوهل امهدحأ ةقفاوم مدع :اهنمو

 .كلذل رخآلا

 :دجنس SLB) 42. ّيدهملا روهظ تاتبثم ىلإ اندع اذإو

 اوور نيذلا ددع (Gy ثيحب ت ةرثكلا نم اوغلب دف ةاورلا ددع ثيح نم- ١

 مسا BU نم برقي ام طقف فلألا فرحب مهةاسأ ~ ىأ



 .oh AB يدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لوألا بابلا

 .ريفغلا ٌمجلا ددعلا مهدعب ءاج نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم مهيفو

 هقفأو ملعأو لدعأ ofl GLa الف كلذ وحنو ةيملعألاو ةلادعلا ثيح نمو - ٣

 نم ّيدهملا نوك ثيداحأ يف مهفيعضت قبس نم هريغو .يدنجلا WE نب دمحم نم

 ا ّيدهملا بأ مسا ثيداحأ وأ سابعلا دلو

 SE ىلع مالسإلا لهأ نم ةفاكلا نيب روهشملا َّنِإف :ةرهشلا ثيح نمو - ۲

 ,نيدلا ديؤي تيبلا لهأ نم لجر روهظ نم نامزلا رخآ يف BY ET ءراصعألا

 «يدهملا ىمشيو «ةيمالسإلا كلاملا ىلع يلوتسيو «نوملسملا هعبتيو «لدعلا رهظبو

 OLS مالسالا ءالع فارتعاب انأو . PRT اک هسفن نودلخ نبا فارتعاب اذه

 نسح او 48 ةهبش ال يذلا ححصلا : عاونأ ةعبرأ ىلع ئدهملا يف مهدنع ثيداحألا

 AS َّنأ ىلع . دودرملا عوضولاو ؛هريغب ربجنملا فيعضلاو «حيحصلل براقملا

 ربا ىلع نفلا ءاملع نم ريثكلا لمح يذلا وه ةديقعلا هذه يف دراولا حيحصلا

 .بابلا اذه يف SM لصفلا نم حضتيس اك ,اهرتاوتب

Alo gly BL ئدهملا مكح ةدم ديدحت يف تفلتخا يتلا ثيداحألا نع til 

  AT Ayيهف ,هروهظ ناكمو .هراصنأ ددعو  alyال ةيضقلا ليصافت نم تناك

 اهلصأ . SBام اهبفو «هيلع ليوعتلاو هب ذخألا نكي ال يذلا فيعضلا نم امف
 دقو ,فلتئاو فلتخا  bl pdaريدقت ىلع  ثيداحألا هذه تالولدم نيب عمجلا

 امو ,نيملسملا ءاملع دنع ليحتسملا نم سيل اهتكص  ASTليوأت بتك يف اهرئاظن



Converted by Tiff Combine 



 عبارلا جاجتحالا
 هه ّيدهملا ثيداحأ ةيلوقعم مدع

 نم هريغو نهيزدلوج راثآب نيدتقملاو «نودلخ نبال نيِدّلقملا تاجاجتحا نمو
 ءهلقعال ناسنإلا لايخ بطاخت ّدهملا ثيداحأ SL ءاعّدالا وه ,نيقرشتسملا

 - بابلا اذه نم لوألا لصفلا يف رم امك مهدنع روهظلا ةركف تناك اذهلو

 .ةقيقحلا ىلإ اهنم ةروطسألا ىلإ

 هلقنو ,نودلخ نبا ىلإ هازع دقو ,نيمأ دمحأ ذاتسألا اذهب اوجتحا نيذلا نمو

 ,ثيداحألا كلت يف يلقعلا بناجلا لافغإ همعز دعب - لاقف يبرغملا حئاسلا هنع

 هذه فيعضت 3 دمتعي مل نودلخ نبا De - !إ هدحو دنسلا due ىلع داتعالاو

 هبهذم نأ رهاظلاو «لقعلل Whe نتملا دجو هّنكلو ءهدحو دنسلا ىلع ثيداحألا

 ."”«لقعلا اهديؤي مل اذإ ةريثكلا ثيداحألا ضفر

 ةعوسوم يف طقف ًاثيدح رشع ةسمخ دروأ يذلا يدجو ديرف دمحم ًاضيأ مهنمو

 .ًادنس اهفعض # ةركفلا ةيلوقعم مدع ًايعّدم نيرشعلا نرقلا

 : هلوقب همالك متخ مث

 زوجي ال ا اهوربتعاو «يدهملا ثيداحأ نيملسملا ae نم ريثك فض دقو»

 رظناو ٠٠۸ :ةيودهملاو يدهملا هباتك يف نيمأ دمحأ نع هلقن- 187 : حئاسلا / دقنلا نيزاومو انثارت )١(

 .04-04 :ديلقتلاو داهتجالا نيب ثيدحلا دقن : يف حئاسلل يلالجلا ديسلا ةشقانم



PYونية فوموفف  eee eet tree eter etree eee neeىفاكلا نع عاقل  

 ,رمألا اذه يف ثحاب IS نم ئأرمب نوكتل ةعمتجمي اهاندروأ Ul نحنو cag رظنلا
 . "”«سانلا ىلع اهب ليلضتلا ىلع aU ضعب أرجي ال تح

 عبارلا جاجتحالا باوج

 ,نودلخ نبا دنع دانسالا فعض ىلع ًافاضم ًاببس هلعجو نيمأ دمحأ هاعدا ام َّنإ

 دق ,رظنلا :رصقو ةنطفلا ,tla 2( لهأ ءاملع هيف aly cy all حئاسلا هنع هلقنو

 داهتجالا نيب ثيدحلا دقن) :يلالجلا اضر دمحم ديسلا ثحب هباوج يف لّثكت

 | .(ديلقتلاو

 عم ةفقو انل نأ ريغ هللا هظفح يلالجلا ديسلا هركذ ام ةداعإ ىلإ ةجاح الو
 ىف ةعيشلا ىلع ًاريثك لماحت يذلا (ه ١100/7 / ت) يدجو ديرف دمحم ذاتسألا
 عم ةركفلا ماجسنا مدعب !the ّيدهملا عوضوم ىلإ لصو ام اذإ go هتعوسوم

Falتهب بح ,مّلكتي نأ هل ءاش ام اهضعب يف مّلكتو ,ثيداحألا ضعب دروأ  
 :هسفن ىلع مجنلا وبأ هلاق ام قبطو cate ءارب مه ام مه بسنو «هموق كلذ يف

(Gilg BAU (Aeاَهْيَلَع  !! 

 ئوس اهنم دروي ملو .ًادحأ ئدهملا ثيداحأل نيفعضملا نم ركذي dal ىلع
 AY ؛ دصقب ريتخا دق ,اهدروأ ىتلا ثيداحألا ضعبو «ربغ ال ًاثيدح رشع ةسمخ

 .هتّكصب لوقي مهنم دحأ الو ؛ثيدحلا ءاملع رئاس دنع Sel ضوفرملا نم

 .« برغملا ىصقأ نم BL ىدهملا جورخ » :ثيدحك

 .« ميرم نب ىسيع الإ ئدهم الو » :ثيدحو

LAVIN ىدجو ديرف دمحم / نيرشعلا نرقلا فراعم ةرثاد )١( 



 PPPs 341 يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب ٌجتجا ام / يناثلا لصفلا- لوألا بابلا

 .اهريغو .« سابعلا دلو نم ّيدهملا نوك» :ثيداحأو

tlيتلا ىرخألا ثيداحألا  YSيهف يدجو ديرف دمحم : 

 . «..يدهملا gel ىف نوكي » :ثيدح - | ١

 .«..ةهبجلا ىلجأ ىم ىدهملا» :ثيدحو ¥

 .«..ىتيب لهأ نم ًالجر هللا ثعبيف ..» :ثيدحو - ۴

 «..تيبلا لهأ Ge ئدهملا» :ثيدحو - ٤

 ."”..موي الإ ايندلا نم قبب مل ول» :ثيدحو - ۵

 زوجي ال ام ET edly ءلوبقلاب ةريدج ريغ اهآر يتلا ثيداحألا يه هذه

 EAN لهأ ءالع اهحّكص دق ثيداحألا هذه نأ عم ! ell رثكأ دنع هيف رظنلا

 ,يوغبلاو «مكاحلا هحّحص اهضعبو «يذمرتلا .هحّخص دق اهضعبف She اكد

 ,ينازاتفتلاو ,ريثك نباو all نباو ,يبهذلاو « ةيميت نباو «يطرفلاو «ريلألا نباو

 رجح نباو «يطويسلاو «يواخسلاو .ينالقسعلا رجح نباو ؛يمئيهلا نيدلا رونو

 .مهريغ تارشعو , يناكوشلاو , يمتيهلا

 EAH لهأ تاداقتعا نم ّيدهملا روهظب ناهإلا ةلأسم Sb حّرص نم رثكأ امو
 .كلذ ىلع عامجإلا ىكح نم يتأيسو

 نم بيدأت وأ لتق ةرورضب ةعبرألا بهاذملا ءاهقف نم ىتفأ نم ًاضيأ SLL اك

 .نامزلا رخآ يف ل ئدهملا روهظ ركنأ

 ءالملا نم انركذ نم لاوقأ ىلع عل م هلأ اإ يدجو ديرف دمحم نأ شال
 اوأرتجا نيذلا ةالُعلا نم cot Le مهيلإ رظني ناك هنأ اًمإو A ئدهملا ثيداحأ نأشب

 )١( ىدجو ديرف دمحم / نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد 1/8١:٠١,



a eee sesane Eيفاكلا قق  

 ! سانلا ىلع ّيدهملا ثيداحأ يف هولاق اب ليلضتلا ىلع

 ماقلا ىلع ةياورلا لوبق طورش اوعاري مل نيذلا نيلّفغملا نم adh لقألا ىلع وأ

 ال ًاعيمج مهدنع ةياورلا لوبق طورش Sl عم ! ريغ ال دانسإلا ةّكصب اونتعا لب
 .دانسالا ةحصب رصحنت

 يف سيل ذإ Sel ا يدهملا ثيداحأ يف لوقعملا ريغ دوجو مدع عم اذه

 يه تسيلف ءًالقع عوقولا عنتمم وه ام ثيداحألا كلت نم هتحص تبث ام نيماضم
 نوكي نأ ليبق نم LAL الو ,هسفن ءيشلا كلذ نم ربكأ ءيشلا ءزج نوكي نأ ةباثب

 ةيلوقعم مدعو يدهملا روهظ ةلاحتساب لاقي تح .ًالثم ورمعل ًانباو ًابأ ديز

 Bb هروهظ يف ةدراولا ثيداحألا

 عيمج يف يه ,نامزلا رخآ SB هروهظ REY يف ةدراولا ثيداحألا نأ اك
 ناسل ىلع بيغلا ءابنأ نم امهريغو نيحيحصلا يف درو امم مظعأب تسيل - لاوحألا

 هدست دق رخآلا اهضعبو هب ربخأ ام بط ع اهضعب ققحت دقو Ys ئبلا

 .نامزلا رخآ يف هعوقو

 الثم ةشئاعف

 . . ا هللا لوسر اهجوز

 ..نيملسملا ةفيلخ اهوبأو

 «بأوحلا بالك اهتحبنو ءاهربخأ امب فلم egal اهربخأو ..نينمؤملا fl يهو
 لوسرب ًادهع مهرخآو .ًاناهإ موقلا لؤأ ىلع مالسإلا يف ةجراخ لؤأ تناكف
 ! نيع ةفرط هللاب رفكي dy gel ىلع bby .ناميإلا ىلع 3 نَم وهو BM هللا

ALN رواج نأ دعب  ليق ام ىلع تمدن مث .هب تربخأ ام ققحت Lise, 



 PFO ال يدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا- لوألا بابلا

Sethiنم لوقعلا ىلع مظعأ - هنيح يف  رابخإلا اذهو "مدنم ةعاس تالو  
 ,نامزلا رخآ يف هدابع نيب هرشني نم نيدلا اذه ضّيقيس Ube هللا Sl رابخإلا

 Al ىَلَع bgt َّنَحْلآ نيِدَو ىلا ُهَلوُسَر َلَسْرَأ يِذّلاَوُه » :ىلاعت هلوق ققحيو
 .”( وكف ةرك لو لك

 مامإلا هطبس لتق وهو الأ ًاضيأ اذه نم بجعأب BH ّينلا ربخأ اك

 Gis, Gy هدقفب اهتيزرو la اهدهع برق عم هتم ٍفويسب ا نيسحلا

 ينارهظ نيب ل ءاسكلا باحصأ ساخ دهشتساو .هب ربخأ ام قبط لع رمألا

 SEG هدج مهيبن موق

 ًالدعو ًاطسق ضرألا المي هترتع نم لجر روهظب رابخالا , نم مظعأ ًاضيأ اذهو

 belt تئلم امدعب

sae fa waleالح  aeاهتياور لع ملسمو يراخبلا قافتاو . 

 زان وه دراب ءام نم امهدحأ يف ىرُي ام Bly SLE sgt ثيدح :اهنم

 مدعب لاق دحأ الو ””دراب بذع ءام وه رانلا نم رخآلا يف ىرُي امو ةيماح
 .طق ثيدحلا اذه ةيلوقعم

 ىلع رهظتس te اهريغو قيراخلا هذه عم ب Sl روهظب داقتعالا ناك اذإو

 اهلك ضرألا ثري نم روهظ نوكي ال gli .ًالوقعم ارم Sle هللا نذإب هيدي

A ص ةيديهمتلا ثوحبلا يف للم يبلا جاوزال ةيلعفلا ةريسلا عج جار (N) 

 ) )۲ةبوتلا : VT: ۹:فصلاو :۹/0

 .ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك



venيفاكلا نع عاقل ...٠٠.000.000 اا  

 ةينآرقلا تايآلا نم ريثكب ديؤم وهو ايس ال Lal ًالوقعم اهلهأ نيب لدعلا طسبيو

 َُبقاَعْلآَو ose ْنِم SL نم الروب .a3 .# :ىلاعت هلوقك ,ةميركلا

5aهلوقو 4  Ueىل نت نأ ديرو  Guatيف أوُفيضُتسآ  oN 
 . چ GID alesis ةئ ْمُهَلعجنَو

 يرصملا نيمأ دمحأ روتكدلا هليمزو «يدجو ديرف دمحم هلاق ام SI يل ودبيو
 ناک (ه ۵٥۵-۱۳۷۳ ) هتافوو لؤألا ةدالو ةنس عم هتافوو هتدالو تقفتا يذلا

 :((1١؟04 ١7960 ) رانم لا بحاص اضر ديشر دمحم امهذاتسأ تاكيكشتل ةباجتسا

adeئدهملا ثيداحأ  SBهدبع دمحم خيشلا هذاتسأ ةوعدب ريخألا ر أت ثيح  

VY)يف تپ نسح عمد اهتيلع ءاسأو (ه ١ع  ae 

 ةيندملاو ةراضحلا اهتضرف يتلا spell rt اهطيرو ٠ نيدلا ye YET ةتباثلا

 يتلا  اهنيح يف  ةيرامعتسإلا تاوعدلا ىلع يعوضوم درك كلذو ؛ةديدجلا

 ةمالعلا انذاتسأ هلاق امف ,ةايحلاب ضبنت ال ةدماج ةلآ هترّوصف مالسإلا تفدهتسا

 ." 'ريغصلا Ne نيسح دمحم روتكدلا

 ريسفتلا عضخأف ؛ةوعدلا هذه قيبطت ةلواحمب اضر ديشر دمحم ماق اذهلو

 هذهو .رصعلا تاجاحو يعاتجالا موهفملل  ةراضحلا ةرياسمو ديدجتلا ظحلمب -

 ماد ام ةحيحصلا اهتاقيبطت نم ىشخي الو .اهسفن يف ردقلا ةليلج تناك نإو ةوطخلا

 نأ الإ .ًالصأ امهنيب ضقانت الو ,روضعلا عيمج يف ناسنإلا تاجاح بلي نيدلا

 راكفأ نم هتزرفأ امو ةراضحلا تايطعم ىلإ رظنلا فلخ نكت ةلواحلا هذه ةروطخ

 . 0/۲۸: صصقلا (۲)

Soll)نيسح دمحم .د/ مي ركلا نآرقلا ريسفت يف ةماعلا  he:٠١١١ ريغصلا  . 



 ,PVs IS يدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا - لالا بابلأ

 هدبغ دمحم خيشلا ةوعد لصأ Sly ًاصوصخ ءأطخلا لمتحي ال باوص Lil ةيفسلف
 رسلبسو «هتوجو «هشتينو ,تناكو ءنوبول فاتسوج ةفسلف ريثاتب تمت دق
 دمحم هب حرص S| «ةيببسلاو ةيمتحلا نم اهنيناوقو ةيلعلا أدبم ريسفت يف مهريغو

 ay يبأل هتشقانم يف (ه 197 - ۱۳۱۱ ) ةزمح قازرلا دبع

 رارتغالاو ءاهراكنإب مازتلالاو ,ةيراضحلا تايطعملا هذه ىلإ رظنلا !oS اذكهو

 ميمعت يف تفرسأ يتلا دوجولا ةيرظنك .اهنيناوقو ةيّلعلا Lage ريسفت يف اهتايرظنب
 ىلإ OMe تبثو .هديدحت يف ًاضيأ تفرسأىتلا ثودحلا ةيرظنو « ةيلعلا أدبم
 روهظ ةيضق اهنمو ءرخآلا اهضعبب كيكشتلاو ,ةينيدلا تباوثلا ضعب ليوأت
 .نامزلا رخآ يف ال يدهملا

 هلأ تبث ام نيبو ,ةئطاخلا ةيفسلفلا راكفألا نيب قفاوتلا مدعني نأ ةهادبلا نمو

 ىلع راجشألا ملستك . تايبيفلاو قراوخلاو تازجعملا ًاصوصخ نيدلا نم

 ناروفو ؛نيتميركلا هيدي نيب ئصحلا حيبستو ءاهاعد اذإ هيلع ALS, BE ىبلا

ollةمظعملا هترضحب ماعطلا ةدايزو ءًارضحو ًارفس ةكرابملا هعباصأ نيب نم  ". 

 سمشلا قورشك ةعاسلا طارشأ نم هلأ حيحصلا يف تبث ام Lal كلذ نمو
 روهظ تامالع نم تلعُج دق ئرخأ رومأ نم كلذ ىلإ امو ءاهبرغم نم

VY قازرلا دبع دمحم/ ةّير ىبأ تاملظ: )١( 

YA ردصلا رقاب دمحم ديهشلا / انتفسلف: (Y) 
 صئاصخلاو , 7 دواد يأ نئسو COLT ملسسم حيحصو ٤۵۹ : يرابلا حتف عجار ()
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 تارجعملا هذه لثمل ةّوبنلا لئالد هباتك نم-ًابيرقت هلك سداسلا ءزجلا يقهيبلا صّصح دقو .

 BY يبنلا اهعوقوب ربحأ يتلا ةيبيغلا رابخألاو



 يفاكلا نع عافد ٠....... ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ا ا ۴۳۸

 اهقّبطو ؛هدبع دمحم خيشلا اهب رأت يتلا ةفسلفلا عستت مل اهاثمأو رومألا هذهف
 تازجعملا هذه fre ناهولل نورخآ هنع اهفقلتو ءاضر ديشر dat هذيملت

 .ميركلا نآرقلا هب ربخأ امك لبق نم اهفاعضأ عقو يتلا قراوخلاو

 ريغ ET ءاعّداو ,ةرات Bb ئدهملا ثيداحأ ةّكص راكنإ GL :لوقلا نکی اذهبو
 3 اهنم ناك ام ًاصوصخ ,ةيمالسإاللا ةفسلفلا ريثأتب م دق ئرخأ BU ةلوقعم

 .نييداليملا رشع عساتلاو رشع نماثلا نينرفلا

 اهتاكارذإ يف توافتت ال ةميلسلا لوقعلا نأ ءئرخأ ةيحان نمو heal نم اذه
 ,يرطقلا خيشلاو «يدجو ديرف دمحنو ,نيمأ دمحأ لاثمأ نم نورّخأتملا هكردأ امو
 تاماهتالا AST نم وه .يدهملا ثيداحأ ةيلوقعم مدع نم gall حئاسلاو
 يف توافتلا نع فشكي يلاتلابو «ةعيشلاو BAN نم مالسإلا ءاملعل ةحارص
 «عمتجلاو «ةيبرتلاف .مهنيب اف كاردإلا ئشانم فالتخال مهسفنأ سانلا نيب كاردإلا
 ءام ةجردب Lal ك sos نع ةلوؤسمو .ةيقيقح تارثؤم US زئارغلاو «ساوحلاو
 | .هدحو لقعلل كاردإلا ةفيظو تناك نإو

 قراوخلاو تازجعملاو POLLS زواجتت ال دودح قفو متي هكاردإ نأ ىلع
 اهتوبث قيرط نأ امك ءاهيف لوقعلا لامعإل عسنت يتلا تالاحلا نم تسيل تايبيغلاو
 ىلع لقعلا ةداهشب ىح الو لب ؛تارثؤملا هذه ةداهشب متي ال اهب قيدصتلاو
 .هدحو yall قيرط نع نوكي ,ul , اهتحص

 أدبم ءوض الع ئعست ie ىلإ اصعلا بالقتا ريسفت نع زجاع لقعلا نأ اكو
ilaىلع أدبملا اذه قيبطت نع زجاع وه كلذك ,ةيببسلاو ةيمتحلا نم هنيناوقو  

 اهتحص ىلع ملاستو .ةعاسلا طارشأ نم clad يتلا نتفلاو محالملا رابخأ نم ريثك
 . عيمجلا



 ,PAs AB يدهملا ثيداحأ در يف نودلقملا هب جتحا ام / يناثلا لصفلا ]وألا بابلا

 بجيو لوقعلاب كردي ًاقح ناك ام Js سيل هلأ ىلع ةيعطق ةلالد Jy اذهو

 .ًالطاب نوكي لقعلاب تبثي مل ام لك الو Stic هتابثإ

 ةرشابم ةيلقعلا ةلدألاب !Lala نكه ال نامزلا رخآ يف إل ّيدهملا روهظ ةلأسمو

 نم تسيل LEY لب «ساسألا نم ةلطابو ةحيحص ريغ LEY ال ,ةطساو البو

 .ةطساولاب كردت يتلا ةيبيغلا اياضقلا نم يهف ,هتاصاصتخاو لقعلا نوؤش

 وأ ًاقح اهنوكو ؛ءيش ةرشابم اياضقلا نم ةيضق كاردإ نع لقعلا زجع Sf اك

نع لقتست ًادودح لقعلل Bf انملع عم اذه [a ءيش ًالطاب
 ,درفلا تابغر 

لا عيمج اهغيستسي ًاماكحأو ,هتاهاجتاو هلويمو ةيصخشلا هئاوهأو
 رصتقي الو ؛ءالقع

يغو يدجو ديرف دمحم ذاتسألاك هقبس نم وأ حئاسلا لقع ىلع اهوبق
 .هر

 Je عقب نأ نكمي ال ثيحب ,هسفن يف عوقولا عنتمب وه ام نيب ريبك قرفلا نإ م

 هيلإ Gal اك نيضيقنلا عاتجاك ءايصوألاو ءايبنألا يديأ ىلع تح ؛لاوحألا نم

 EELS AONE ام نيو أقل

 نيب زيبا مدل Sue لاحم ؛ةداع لاحم وه ام لكي أب لوقلا ىلإ يدؤي نيعونلا

 . "'لقعلا عم ّيدهملا ثيداحأ ضراعتب لوقلا ءاج انه نمو :نينثالا

 ضراعت اذه ينعي الف pit نم ليلحتو ريكفت عم تباثلا ّصنلا ضراعت اذإو

 ,قحلا ىلإ دشري نيدلاو «قحلا plat ىلع ةلوبجم لوقعلا SY ؛ لوقعلا عم نيدلا

 ام عارسإ يف هارتس ام Ling «ءالقعلا مه قحلا ىلإ سانلا عرسأو .هعابّتاب رمأيو

 تتب امب قيدصتلا ىلإ EA لهأل ةودقلا مه  ًابتاكو ًاملاع نيسمخ ىلع ديزي

 رئاس يف مالسالا ءالع قافتا نوكي نأ لوقعملا نم سيلو .نيدلا نم aT هتحص

NY ةينغم داوج دمحم / لقعلاو رظتنملا يدهملا: )١( 



ae Vi.يفاكلا نع  

 بناوج هعم ركذت مل ,غراف ءاعّدا يدهملا ثيداحأ ةيلوقعم مدع ءاعذا AF ىلع

 مدع نم دصقلا ناك اذإو ءاهتشقانم نكي نح ثيداحألا كلت ىف ةلاحتسالا

dd gillهوجو نم لطاب اذهف ثيداحألا فعض وه : 

 ىلع ةعيشلا نم الو A نم ال نيملسملا ءالع نم دحأ قلطي م : لؤألا

 وأ ءدانسإلا يف فعضلا ناك ءاوس .ةلوقعم ريغ ثيداحأ اَّنأب ةفيعضلا ثيداحألا

 | .ًاعم اف وأ نثملا

 ال ام اذهو «ةياردلا ele دنع ًاقلطم ةدودرم تسيل ةفيعضلا ثيداحألا : ىناثلا

 .ًاعطق اهيف رظنلا نكي ال ةلوقعملا ريغ ثيداحألا انيب ,هليصفتل لاعلا عستب

 ءانومضم يف ةحيحص ثيداحأب ةفيعضلا ثيداحألا ضعب ربجنت دق : ثلاثلا

byطق حيحص ثيدح اهقفاوي ال ةلوقعملا ريغ ثيداحألا  . 

 فيعضلا اهيف لب « ةفيعض ثيداحأ اهلك تسيل BB ّئدهملا ثيداحأ STs عبارلا

gosعوضوملا  Lealقلطملا حيحصلاو «حيحصلاك نسحلاو «نسحلا بناج ىلإ  . 

 ًاضيأ هل ةقالع ال اذهف .اهفالتخاو اهضراعت ءاعّدا وه كلذ نم دوصقملا ناكاذإو

 ةلأسم يف ًانيعم LSS امهدحأ يضتقي نأب ناليلد ضراعتي دق ذإ ؛ةيلوقعملا مدعب
 هعضو ام ىلإ راصي ٍذئدنعو ءاهتاذ ةلأسملا ىف ًارياغم Se رخآلا ىضتقيو « ةنيعم

 ! (يتيلوقعم مدعب مكحي نأ ال «ضراعتلا اذه ةلازإل دعاوق نم نفلا لهأ

 UN ضراعت طرش يف حضوت اك هلصأ نم لطاب ضقانتلا ءاعّدا Sf امك
 .ًاضيأ اهرتاوتو لب «يدهملا ثيداحأ bua ميرصتلا نم dle ام ىلع ةدايز



 سماخلا جاجتحالا
 ةيودهملا ىواعدب Spall روهظ ةركف سايق

 ةمدخل (مالسإلا يف ةيدهملا) :هباتك نسح دمحم دعس يرهزألا ذاتسألا سرك

 ًايدق ملاعلا يف ةيودهملا ىواعد عيمج باتكلا اذه يف ضرعتسا ذإ ,جاجتحالا اذه

 ناكو ,مهروصع عيمج يف نيملسملا ىدل ةيودهملا ىواعد عيمج لوانت اك .ًاثيدحو
 sales ةيقبك ىوعد BBE Coll هب رّشب ام روهظ هلأسم ربتعي نأ يعيبطلا نم
 دبعو , يسابعلا ّيدهملا ةفيلخلا ةيودهمو كلي ةيفنحلا نب دمحم ةيودهم لثم ةيودهملا
 نم اهريغو ءينادوسلا ّيدهملا وأ ,ترموت نباو ,يمطافلا ئدهملاو ,نسحلا نب هلل
 مهتومل ,ةعيشلاو EAN نم نيملسملا رئاس ىدل اهنالطبو اهفيز تبث يتلا ىواعدلا
 ,مهتايح يف pee Ue قفثملا روهظلا تامالع نم ةمالع ةّيأ ققحت مدعو هلو

 . ""ةفرغم اهيف هل سيل ًارْدِق عدي نأ Lal ذإ كلذ ىلع يبرغملا حئاسلا هعباتو

 سماخلا جاجتحالا باوج

 سخأ نم وه «ةلطابلا ةيودهملا ىواعدب ّيدهملا روهظ ةركف سايق أ ٌكش ال
 سايقلا نم سيل اذه مهجاجتحاو Talis اهرثكأو ءاهحبقأو «سايقلا لاكشأ

 ناك اذإف .هناكرأ عم الو «سايقلا فيرعت عم قفثي الو ءيش يف هيلع حلطصملا

 لثم ةجيتن عقوتن اذاف ,ًالصأ سدقملا عراشلا هلعجي dy .ًالطاب هيلع سيقملا لصألا

 .نولوقي امك تامّدقملا سخأ عبتت جئاتنلاو «سايقلا اذه

alعصانلا قحلا نيبو «قهازلا لطابلا نيب ةعداخ ةنزاوم عانطصا درج  . 

 1١. :يلالجلا ديسلا/ ديلقتلاو داهتجالا نيب ثيدحلا دقن ؛رظنأ )4(



veyيفاکلا نع عاف ا  

 ay ite هسفن دأو OY ,ةشقانملاب ريدج ريغ جاجتحالا اذه لثم I ,قحلاو

 ريربتل ةفيخس ةيهاو تناك ولو ةّجح ةيأب نولطبملا ثبشتي فيك حوضوب انل نيبو
 ةريسب نيدٌحوملا ىلع ةفدصلا باحصأ gee اذه لثم مص ول ذإ .مهفارحنا

 ركنأ م ۾ 274 BAT Rs of Ou < ةيهولألا ىعٌدا نوعرف Sh :اولاقلو نوعرف

 SIT UST » :هلوقو 7 َنيِمَلاَعلآ 55 . . » :هلوقب هريغ all دوجو نوعرف

 BG انيبن ةّوبن اوركنأ نيذلا دولا جتحالو . 4 od all ْنِم مُكل ُتِْلَع ام
 !! ةوبنلا ءالؤه ئعّدا ذإ ,.حاجسو .يسنعلا دوسألاو «باذكلا ةمليسم تاءارتفاب

 نم ,ةرمإلا هذه ىعأا ذإ SLL (نينمؤملا ريمأ ) AB يلع يف مكلوقو انلوق ناكلو

 .هيلع ىلاعت هللا ةنعل ةيواعم نب ديزي «ميجرلا ناطيشلا نم tl وه

 تيغاوط اهاعأا نأ دعب .ئعم ةلادعلل ناك امل اذه مكجاجتحا مص ولو

 . ميراتلا دادتما ىلع ضرألا

 لإ ةيرك the نم ام ذإ ! الخب مركلاو . .ًانبج ةعاجشلاو ..ًالهج ملعلا داعلو

edlyاهدقاف  UALSهدنع . 

 عامطألا يوذ اهادصب تخّود يتلا اياضقلا al نم ةدحاو إل ّيدهملا ةيضقو

 .مهبرآم قيقحتل ًاروز اهوعّداف ,ةيسايسلا

 كلذكف ,هقحتسي ال نم ءاعّدا درج قحلا دوجو ركني ال لقاعلاَّنأ اكو

Seناسل ىلع ¿ نامزلا رخآ يف هب رّشبملا روهظ  Fa de Nogىواعد درج  

 .ةلطابلا ةيودهملا

 se esl GGL ett Gls اوُميِقُت ْمَل اَم ئَواَعّدلاو
Fal 

 YE /V4 :تاعزانلا(١)

LYALYA: صصقلا )۳( 



 م Tue ۴ “A 4 EL SE نَم

 اهرثاوت وأ 3b Cagtl ِثيِداَح ةحصب

 RAS لهأ نم



Converted by Tiff Combine 



 مامإلا ثيداحأ ٌدر يف نيدّلقملا تاجاجتحا فيز نم oy te مغرلا ىلع
 لهأ ءالع لبق نم نلعملا فقوملا نأ الإ ata لهأ بنك يف ةدراولا Ba يدهملا

SIمعازم ةهافتل ةحضاو ةروص لّكشي «ثيداحألا هذه ءازإ مهسفنأ  

 ءمالسإلا elle AST اهفعض دق ثيداحألا هذه 4[ : مهمعز ًاصوصخ نييودهماللا

 | !! هيف رظنلا زوجي ال ام اهوربتعا مَُّنأو

 يف الإ ءالعلا ءالؤط دوجو ال ذإ مالسإالا elle ىلع قافنلاو بذكلا نم اذهو

aleeام وه كلذ 55 امو .تاءاعدالا هذه بابرأ  Cheلهأ مالعأ هب  EAS)نم  

ou dlيف ةليوطلا ةسراملاو صاصتخالا يوذ نم - باثكلاو ةذتاسألاو نيقّقحْاو  

 اج ّيدهلا ثيداحأ نم ريثكلا ةكصب  هسيردتو هتساردو ثيدحلا مولع

 يذلا قحلا وهو ءاهرتاوتب لوقلا ىلإ مهنم ريثكلا بهذ دقو .رخآلا اهضعب نيسحتو

 .هيف ةيرم ال

 سيل ءاهميقس نم رابخألا حيحص ةفرعم يف مهلإ (poe dS ةهادبلا نمو

 نيدتقملا وأ ,فيرشلا ثيدحلا ملع ىلع نيلمطتملا نم مهريغ ىلإ عوجرلا ةبانب

 . مهل نيدلقملاو . مهئادعأب

 ماع نيب ام .ًاصخش نيسمخ الع ديزي ام ةلاجعلا هذه ىف ركذنس اذهو



ns eens Pitيفاكلا نع عافد  

issةياور فيرشلا ثيدحلا اومدخ نع روهشم بتاك وأ فورعم ذاتسأو  
 نم ead ,يدهملا ثيداحأ 3 مهاوقأ ضعب نايب عصف ًاسيردتو ةسارد وأ ءةياردو

 : مهو .رضاحلا تقولا ىلإو نيودتلا عاستا رصع

 :(ه ۲۹۷ / (cs ننسلا بحاص يذمرتلا - ١

 ىتيب لهأ نم لجر برعلا كلمي ئتح ايندلا بهذت Vy :دوعسم نبا ثيدح جرخأ

 . « ىمسا همسا ئطاوي

0) ٠ 8 
 | « حيحص نسح ثيدح اذه» :لاقو

 . « ىمسا همسا ئطاوي ىتيب لهأ نم لجر ىلي » Lea د وعسم نبا نع جرخاو

ay :ش  
 ٠ '«حيحص نسح ثيدح اذه» :لاقو

ae 1 3 28 | 0 1 ١ 3 لاق مث « ىدهملا ىتمأ ىف نإ» :يردخلا ديعس يبا ثيدح جرخأو: 
۳ . 

 J !« نسح ثيدح اذه »

 :لاقو Bab ّيدهملا روهظب نرتقملا ىسيع لوزن يف ةريره Ul ثيدح جرخأو
 ا 3 .

 pee نسح ثيدح اذه »

 , :(ها7؟ / ت) يليقعلا رفعج gal ظفاحلا - ۲

 هنع ىور دقو  ينارحلا ليفن نب ىلع ةمجرت يف (ريبكلا ءافعضلا ) هباتك ىف لاق
 نم دايج ثيداحأ ّيدهملا يفو» :- لماك نب نوراه قيرط نم ّيدهملا يف ًاثيدح
 OC Mall اذه فالخب ءهجولا اذه ريغ

 YY / 00026 يذمرتلا ننس )1(

 NYTV 709026 يذمرتلا ننس (؟)

 .۲۲۳۲/ ۵۰۹:6 يذم رتلا ننس (۳)

 YTV Oe VE يذم رتلا ننس )£(

 AVOV/YOR :9 يليقعلا/ ريبكلا ءافعضلا بانك )0(



 PEV اهرتاوت gf ايل ىدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا - لوألا بابلا

: (AYE ( يراهبربلا - ۳ 
 ,يراهيربلا دمحم وبأ فلخ نب لع نب نسحلا لاقو» :يرجيوتلا خيشلا لاق

 ,لبنح نب دمحأ مامإلا باحصأ نم dele بحص دقو «هتقو يف ةلبانحلا خيش وهو

 لوزغب obey :( ةّئُسلا حرش ) باتك يف لاق By نيرشعو عست ةنس ىف فوتو

 | | ٠ إل مرم نب ىسيع

 RB دمحم لآ نم مئاقلا فلخ يلصيو «جؤزتبو ؛لاجدلا لتقيف «لزاب

 ةدراولا ثيداحألا رودص ةّكصب مزج دقو الإ اذه لثم لوقي نأ لئاقل نكمي الو

 BBY مظعألا ئنلا نع كلذ يف

 ٤ - (ه717/ت ) يرثآلا نيسحلا نب دمحم :

 ىف لاق  absيعفاشلا بقانم) (  , 18نب ىسيع الإ يدهم الو » ثيدح ىلع
 اصلن ام - « میرم : '

 ءيجم MG قطصملا نع ابهتاور ةرثكب تضافتساو LEN ترتاوت دق»

al,؛نيطسلف ضرأب دل بابب لاّجدلا لتق ىلع هدعاسيف ئسيع عم جرخب  Bly 

 .«هفلخ يلصب ئسيعو TANI هذه موي

 لقنلاب [LE هيلإ هبسنو - هضعب وأ هّلك_ مالكلا اذه لقن نم ضعب ياي ايفو
 :مهو ةطساولاب Lily هباتك نم رشابملا

 VON :ةركذتلا يف (ه ١57/ت) يكلاملا يبطرقلا -

 يضاقلا نع كلذ لقن 18 :يرجيوتلا دومح خيشلا / رظتنملا ّيدهملا ركنأ نم ىلع رثألاب جاتحالا )١(
 , هلبانحلا تاقبط ىف نيسحلا ىبأ



E۸عاف  Yoيقاکلا  

 يف SUS ٠٤١:۲١ / 018١ بيذهت يف (ه VEY /ت) يملا ظفاحلا -

 .يدنجلا دلاخ نب دمحم ةمجرت

 NYY / VEY :فينملا رانملا يف (ه ١70/ت) ةيزوجلا مّيق نبا -

 يف - 7٠١١/1١70 :9 بيذهتلا بيذهت يف (ه 807 /ت) ينالقسعلا رجح نبا -

 .يدنجلا دلاخ نب دمحم ةمجرت

 مظن يف (ه 405١١/ت) يناتكلا هلاق ؛ثيغملا حتف يف (ه /٩۰۲ ت ) يواخسلا -

 NEE :رتاوتملا ثيدحلا نم رثانتملا

 نم - يسيبلبلا هلاق ء(ةجاجزلا حابصم) هباتك يف (ه ١١1/ت) يطويسلا -

elsرطقلا حرشب يدرولا رطعلا يف - يرجملا رشع عبارلا نرقلا لئاوأ  

 00 .غ6 :يدهشلا

 .170 :ةقرحملا قعاوصلا يف (ه /۹۷٤ ت ) يمتيهلا رجح نبا -

 : هباتك يف (ه 9١٠/ت) يلبنحلا يسدقملا يمركلا فسوي نب يعرم خيشلا -

 يف (ه 88١١/ت) ىلبنحلا ىنيرافسلا هلاق ءرظتنملا ّيدهملا مامإلا يف ركفلا دئارف

 مامإلا باتك يف رؤصم همالكو .ةيرثألا رارسألا عطاوسو ةيهبلا راونألا حئاول

 YY :۲ يناهإ هيقف يدهم خيشلل SAN لهأ دنع MH يدهملا

 JAY :ةعاسلا طارشأل ةعاشإلا يف (ه VV +175 ( يجنزربلا -

 مظن يف يناتكلا هلاق « ةيئدللا بهاوملا حرش يف (ه 71١1/ت) يناقرزلا -
 ٠١١. :رثانتملا

 مظن يف GUSH هلاق ,راونألا حئاول يف (ه ۱۱۸۸/ ت ) يلبنحلا ينيرافسلا -

 :VEE رثانعملا



 PEA اهرتاوت وأ AE يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا  لّوألا بابلأ

 ١1١. :نيبغارلا فاعسإ يف (ه /٠۱۲۰ت) ناّبصلا -

 NYY :راصبألا رون يف (ه ۱۲۹۰/ت) يجنلبشلا -

 .۲۸۹ / ۲۲۸ :رتاوتملا ثيدحلا نم رئانتملا مظنلا يف (ه 45١/ت) يناثكلا -

 ةيمالسإلا ةعماجلا يف سيردتلا ةئيه وضع دابعلا دمح نب نسحملا دبع خيشلا -

 دقو .رظتنملا ّيدهملا يف رثألاو BAN لهأ ةديقع car pole يف ةرّونملا ةنيدملاب
 .ه 188 / لوألا ةئّسلا ثلاثلا ددعلا ةعماجلا ةلجم يف ترش

 ىلع SY جاجتحالا : هباتك يف يرجيوتلا دومح نب هللا دبع نب دومح خيشلا -

 ,ةفيحص (ENV) يف عقي باتكلااذهو ٠٠٠٠و ۳٤٠و ۲۸ :رظتنملا ئدهملا ركنأ نم

 .( رشبلا ديس لوسرلا دعب رظتني يدهم ال ) يرطقلا خيشلا باتك ىلع ٌدرلل هصّصخ

 ىلع ةلالد هيفو [As يربآلل فنآلا مالكلا باستنا ee يف نكي ام اذهو

 نم ىلع درلا ضرعم يف همالك اولّجس AY ؛ ًايناث يربآلا هلاق امل ءالؤه ةقفاوم

 be يف لك يتأيس اك ءا ّيدهملا ثيداحأ ةّكص ركنأ

 : (ه 400 /ت ) يروباسينلا مكاحلا ظفاحلا مامإلا ©

 ءال يدهملا مامإلا ىف ةدراولا ثيداحألا نم ريثكلا هكردتسم يف مكاحلا ححص

 :قأي ام ثيداحألا كلت نم هيلع تفقو امو

 :هاجرخ diy دانسإلا حيحص ثيدح اذه :هيف لاق ام

 مهتفلأ سابنلا ىلإ هللا دريف ىمشاهلا جرخي مث ..» HB ىلع مامإلا ثيدح -
 (0 1 ١

 | . «مهتمعنو

 )١( مكاحلا كردتسم 001:4.



 هللا ثعبيف ... ديدش ءالب نامزلا رخآ ىف ىتمأب لزني » :يردنلا ديعس ىبأ ثيدح
(A) 4 a og Ê 0 2 3 78 

 «اروجو املظ تلثم امك الدعو اطسق ضرالا الميف ؛ ىترتع نم الجر لجو زع

(Y) toe, . تا a 

 = :اضيا ديعس يبا ثيدح  yىدهملا ىتمأ رخآ ىف جرخي «

 . ا ّيدهملا نمز يف نوكي يذلا ءاديبلا فسخ لوح ةصفح ثيدح -

 :هاجرخي لو ملسم طرش ىلع دانسالا حيحص ثيدح اذه :هيف لاق ام

 ا” ..تيبلا لهأ انم ىدهملا» :ديعس يبأ ثيدح =

 نم لجر جرخيف ؛ًاملظو ًاروج ضرألا ألمت » :ًاضيأ ديعس يبأ ثيدح -

)0( 
 . « ۰ یقرتع

 نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي ىنمأ نم ةفئاط لازال » :نيصح نب نارمع ثيدح =
 WV os ١ "ا |
 « لاج دلا مهرخآ لئاقي ئتح مهاوان نم ىلع

 :هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :هيف لاق ام

4 ۷ 

 دق و #1 يدهم نمذ يف نوكي يذلا al فسخ لوح ةملس اسوأ ثيدح

 se) ا م لج برما كلي نح انا بهذت الو :دوعسم نبأ ثيدح ب

 )١( مكاحلا كردتسم 4: 5356.

 مكاحلا كردتسم (؟) 008:1.

ANGE مكاحلا كردتسم )۴( 

  (L)مكاحلا كردتسم ٤:00۷,

  (0)مكاحلا كردتسم ٤:00۸,

orf مكاحلا كردتسم (1) 

EYAL مكاحلا كردتسم )۷( 



 POV اهرتاوت وأ , اط يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا - لوألا بابلا

)0 
 oo » ىمسا همسأ ٰئطاوي

 ىلع هححص .هناطلس Mb يدهملل obs يتلا تايارلا لوح نابوث ثيدح -

 ale ملو :هيف لقي ملو ءامهطرش

 مو :لاقو ؛اهطرش ىلع هححصو ءرخآ قيرطب (aly ,قباسلا ols ثيدح -

Las 

(O) عاب a 
 - ثيدح  Gl«..ههبجلا ىلجأ ىنم ىدهملا» :ديعس .

 :ًاناودعو ًاروجو ًاملظ ضرألا ألمت تح ةعاسلا موقت ال» :اضيأ كيعس یبا ثيدح -

(0) s ae 5 3 ry . oy 

 «..الدعو اطسق اهالمي نم ىتيب لهآ نم جرخي مث .

 لهأ نم لجر جرخيو ... ىنايفسلا هل لاقي لجر جرخي » :ةريره yl ثيدح -

¥ 1 

 J "Gone فسخ ءاديبب راص اذإ ئثح ... ىتيب

 نع لجز dle دقو لاق هنأ ذيل "لع هيبأ نع ةيفنحلا نب دمحم ثيدح -
E 5 5ف 7 5  

 6 ,«..تامزلا رخا ىف جرخي كاذ ..» : ئدهملا

 ٦ :(ه ؛58/ت) يقهيبلا مامإلا- '

 نبا هنع لقن  Zallفينملا رانملا يف  STنب ىسيع الإ يدهم الو » ثيدح يف لاق

.547 IE مكاحلا كردتسم )١( 

ANE (؟) مكاحلا كردتسم 

 ) )۳مكاحلا كردتسم 507:4.

LOVE مكاحلا كردتسم )4( 

  (0)مكاحلا كردتسم ٤:00۷,

OVE مكاحلا كردتسم (V) 

O08 :5 مكاحلا كردتسم )۷( 



n nents oYوعام وتدعو عع يعم  enaىفاكلا نع عاقل .....66..66 66.6.6600. 6 6000000... مي يجبر رعب  

 يدهملا جورخ ىلع ثيداحألاو - لاق نأ ىلإ - دلاخ نب دمحم هب درفت » : « میرم
Zealلاقف ,(داقتعالا) باتكب ال ّيدهملا ثيداحأب جتحا امك '''«ًادانسإ : 

 باغ وأ هاندهش ام :هنع ربخلا هب حصو . roll هب AST ام ّلكب ole بجيو»
Ueطارشأ كلذ نمو قحو قدص هنأ  FO icبجي ىلا رومألا ددع  

 BBE ئدهملا روهظو « ىسيع لوزن :اهنم ءاهب داقتعالا

 : (د ١١١ وأ (ole /er يوغبلا-۷

 باتك EN حيباصم :هباتك يف ا يدهملا ثيداحأ نم ًاددع يوغبلا ركذ
 لصفب رخآلا ضعبلاو «حاحصلا لصفب اهضعب جرخأو «ةعاسلا طارشأ باب .نتفلا
 : يهو ,ناسحلا

 :حاحصلا لصف يف هجرخأ ام

 ae) لاملا gow ةفيلخ ىتمأ رخآ ىف نوكي » :يراصنألا هللا دبع نب ple ثيدح -
¥ ae 3 

J ihe eda ال 

 مامالا وه نامزلا رخآ يف لاملا يثحي نم bl تبثي ام قباسلا لصفلا يف ّرم دقو
 ناسحلا لصف يف ئدهملا ثيداحأ نم يوغبلا هجرخأ امو .هاوس ال MB ّيدهملا
 .ًاضيأ كلذ دكؤي

 : ناسحلا لصف يف هجرخأ ام

 ىنطعأ يدهم اي :لوقيف هيلإ لجرلا ءىجيف ...» :يردخلا ديعس يبأ ثيدح -

 ,؟7؟١٠6/11 :فينملا راتملا(١)

 .1؟1/:ىقهيبلا / داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو داقتعالا (؟)
 . ٤۱۹۹/٤۸۸ : يرغبلا/ EEN حيباصم (۳)



 POPs اهرتاوت وأ 29 يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا - لوألا بابلا

0 0 \ 

 . ۾ هلمحي نأ عاطتسا ام هبوث ىف هل ىثحيف « ىنطعأ

 )¥( . ع 8 an £ ع

 . «..ةهبجلا ىلجأ ىنم ىئدهملا» :اضيا ديعس يبا ثيدح د

 ًاطسق ضرالا الميف يتيب لهأ ىترتع نمالجر هللا ثعبيف » :ًاضيأ ديعس al ثيدح
١ ١ Ye oT 1 

 ٠ «..اروحو املظ eth LS ال دعو

a؛ ينيب لهأ نم لجر برعلا كلمي ئتح ايندلا بهذت الو :دوعسم نبأ ثيدح  
)£ 

 » ىمسا همسا ئطاوي

 اك.( حيحص نسح ثيدح اذه) :دوعسم نبا ثيدح يف يذمرتلا لوق وم دقو
 ىف - Gln امك ىهذلا هعباتو reel ةثالغلا ثيداحألل مكاحلا می ai م

9. 

 .”"« ةمطاف دلو نم يترتع نم ّيدهملا» : ةملس أ ثيدح ب

 (ANT fer) ريثألا نبا - ۸

 (EA : ثيدحلا هنمو» : (اده) ةدام يف «لادلا عم ءاحلا باب يف- ةياهنلا يف لاق

 يف لمعتسا دقو قحا ىلإ هللا هاده يذلا :يدهملا ؛(نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا

 هنأ 6 هللا لوسر هب رّشب يذلا ّيدهملا يمس هبو ةبلاغلا ءاسالاك راص تح ءاهسالا

 | .«..نامزلا AT يف ءيجي

 )١( :ةّنشلا حيباصم "5711/1591
EYVY/EAY ةّبْشلا حيباصم: )۲( 

 ) )۳:ةّئْشلا حيباصم 5110/41

EVV /EAY LAU حيباصم )٤( 

  (0)؛ةّئشلا حيباصم 1495/15١١.

of: ريلالا نبا/ رثالاو ثيدحلا بيرغ يف BUI) 



NT sans Yotيفاكلا  

 ty 390 يدهملا ةفص ثيدحب (الج) ةدام يف ءماللا عم ريجلا باب يف جتحاو

 dy + يذ نم سيل امي Z شرق » يدهملاةفص ثيدحب ,واولا عم لاذلا باب فو

 يدهملا ةفص يف ا fo ثيدحب ؛(ّلَيَر ) ةدام يف cll عم يازلا باب يفو
toe + 0ةرفإ ' ۶  

Styامهجرفنم يأ « نيذخفلا ليزأ  ". 

 نمز يف معنلاو ءاخرلا ثيدح يف (نكس) BL يف ءفاكلا عم نيسلا باب يفو
 “)ج هتكرب نم مهتوق : أ :لاق «رادلا لهأ نكس نوكيل دوقنعلا By ئتح » BB ّيدهملا

 براقتي « يدها ada هلمو» : لاق (برق) ةدام يف cel Jl حم فاقلا باب يفو |

 مايأو ؛لاطتسي ال تح نامزلا بيطي :دارأ :لاق «رهشلاك ةئّسلا نوكت ئتح نامزلا
6 

 . !«ةريصق ةيفاعلاو رورسلا

 ثيداحأ gab حضتا لّوألا هل وق ىلإ تاجاجتحالا هذه تمضنا ام اذإو

 .ًايلج ّيدهملا

 | : AWA) /ت ) يكلاملا يبطرقلا - 4
 | يربآلا مصاع نب ميهاربا نب نيسحلا نب دمحم نسحلا وبأ لاق» :ةركذتلا يف لاق |
 ينعي - ب yall) نع اهتاور ةرثكب تضافتساو LEY ترتاوت دق : يزجسلا

 Sac ضرألا أله هّلأو «نينس عبس كله Bly .هتيب لهأ نم ally يدهملا [ يف ]

NG) رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا )١( 

777159 YL Coded (؟) بيرغ ىف ةياهنلا 

YYO:Y رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا )۳( 

 )( رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا ۳۸1:۲ . ٠

yt رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا (0) 



 POO اهرتاوت وأ IB يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا- للا بابلا

 «نیطسلف ضرأب دل oly لاجدلا لتق ىلع هدعاسيف Bh ئسيع عم جرخ [ و]

alهتصق نم لوط يف .هفلخ قصي هيلع هللا تاولص ئسيعو «ةمألا هذه مي  

a yaly 

 ّرع هلّوطل موي الإ ايندلا نم قبي مل ولو :ةريره يا ثيدح ةجام نبا نع لقنو

 . « ةينيطتطسقلاو مليدلا لبج يتيب لهأ نم لجر كلمي ئتح « لجو

 ."”«حيحص هدانسإ» : لاق

 جورخ ىلع صيصنتلا يف هل ّيبنلا نع تيداحألاو» :لاق UT مكاحلا نع لقنو

 اهل مكحلاف .ثيدحلا اذه نم Prod ةتباث «ةمطاف دلو نم «هترتع نم ٌئدهملا

alls aysنب ىسيع الإ ىدهم الو ..» :يدنجلا دلاخ نب دمحم ثيدح ڈر يف  

 ۰.« میرم

 ٠ . Gul/ت ) روظنم ١الاه(:

 ثيدحلا يفو» :برعلا ناسل يف لاق :  ahs:يدهملا ءنييدهملا نيدشارلا ءافلخلا

 هبو «ةبلاغلا ءامسألاك راص تح ءامسالا يف لمعتسا دقو «قحلا ىلإ هللا هاده دق يذلا

 هب رّشب يذلا ّيدهملا يمس  Sollفارتعا اذهو ««..نامزلا رخآ يف ءيبجي هلا يڪ

  freهلل ّيدهملا ثيداحأ ةّكصب روظنم نبا نم .

 VON :ىبطرقلا/ ةركذتلا )4(
 . يدهملا ىف ءاجام باب ۷۰٤ : ةركذتلا (۲)
 ثيدحل يوغبلا حيحصت ّرم دقو « 40 :7 ئواتفلل يواحلا يف ًاضيأ مالكلا اذه لثمو ۷٠١« :ةركذتلا (0)

 دعس يرهزألا ذاتسألا ّنكلو ءًاضيأ هل يطويسلا حيحصت يتأيسو « ةمطاف دلو نم يترتع نم يدهملا »

 ةيدهملا :هباتك رظنا ! ةعيشلا تايرتفم نم ثيدحلا اذه لعج نيمأ دمحأ روتكدلا ذيملت نسح دمحم

 I يطويسلاو يبطرقلاو يوغبلا هحّحصي ةعيشلا هيرتفي ام نإ هلل دمحلاو 14: مالسإلا يف

 ْيِدَه_ 54:16 برعلا ناسل )٤(



Yorيفاكلا نع عاف 666660. دة د هن ل ا  

i (WVYA ت) ةتميت نبا/ ١١ 

 Gh» AB ّيدهملا يف ثيداحأ نم يلحلا ةمالعلا هب جتحا ام ىلع os يف لاق

 val وبأ اهاور «ةحيحص ثيداحأ , يدهملا جورخ ىلع اهب et يتلا ثيداحألا

 lay Stl فئاوط ابف طلغ ثيداحألا هذهو .. .مهريغو دمحأو «يذمرتلاو

(VEY ت) يملا نيدلا لامج نقثملا ظفاحلا/ _ ١ 

 ئسيع الإ يدهم الو» : سنا نع هثيدح دروأو . يدنحلا Ale | نب دمحم مجرت

 دق» :يربآلا لوقب هدرو :ثيدحلا فعضو ءاذه دمحمب gab نم ركذو « ميرم نبا

 - Ag يف ينعي - Ghallye اهتاور ةرثكب تضافتسا [ و ] رابخألا ترتاوت

 هذه موي aly ,نيطسلف ضرأب دل بابب «لاجدلا لتق ىلع هدعاسيف ميرم نبا

 "”«هرمأو هتصق نم لوط يف .هفلخ Lee هيلع هللا تاولص gue .ةّئألا

 :(هال؛4/ت) ىبهذلا_ ۳

 AB يدهملا يف ةدراولا ثيداحألا نم مكاحلا هححص ام ىلع gall تكس

 :امهو اهنم نيثيدح ةّحصب حّرص دقو ,مكاحلا دنع يه اك ًاعيمج اهدروأ دقو

 . « مهتفلأ ىلإ سانلا هلل ريف « ىمشاهلا رهظي Gy AB “لع نينمؤملا pal ثيدح -

 . "7 حيحص)» :لاق

 Lal 1! (ميحصو» :لاق .« ىدهملا ىتمأ رخآ ىف جرخي » : ديعس al كي دحس س

 .؟١١1 :4 ةّيميت نبا/ ةَلَسْلا جاهنم )١(

 1571:10-0181/١44. يّرملا ظفاحلا/ لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت (؟)

 , 65 ىبهذلا/ كردتسملا صيخلت (۳)

 00۸:٤. كردتسملا صيخلت )1(



 POV اهرتاوت oh اط يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا_ لوألا بابلا

 هتعباتم ىلع ليلد وهف مكاحلا اهحّحص call ىرخألا ثيداحألا عيمج ىلع هتوكس

 ضعبل يبهذلا فيعضت نم رهظي ام اذهو ,هحيحصت ىلع هتقفاومو مكاحلل

 باوبأ يف ةدراولا تيداحألاك ,يدهملا باب ريغ يف مكاحلا اهحكص ىتلا ثيداحألا

 .اهريغو لئاضفلا

 ٤ /ت) مّتقلا نبا ١هلاه(:

 :يدهملا باب يف دواد وبأ هجرخأ يذلا ءاديبلا فسخ ثيدح نع لاق

 یحص : هيف لاقي نأ زوجي امم هلثمو ‹ نسح ثيدحلاو» «٩

 ىلع ثيداحألاو» :(ئسيع الإ يدهم الو) :ثيدح يف قيبلا مالك دروأو
 م

 :هلوقب هيلع بّقعو «ًادانسإ Aol ئدهملا جورخ

 هلل لؤلطل موب لإ ايندلا نم قبي مل ول : MG ئبنلا نع دوعسم نب dll دبع ثيدحك»

 re لهأ نم وأ - ىّنم ًالجر ثعبي ئتح مويلا كلذ

 نم هدروأ نأ دعب < نيقيرطلا الكب هحّحصو «ًاضيأ ةريره ul نع هجرخأو

 نم نأملا اذه مّدقت دقو» :ًالئاق راكب نب سابعلاب هذرو «ةفيذح نع« ثلاث قيرط

 "”«ناحيحص امهو ؛ةريره يبأو «دوعسم نبا ثيدح

 دروأ نأ دعب  لاقو 798 ئدهملا ثيداحأ رتاوت يف يربآلا مالك ئكح اک

 ,ناسحو «حاحص :ماسقأ ةعبرأ ثيداحألا هذهو» : ئدهملا ثيداحأ نم ةلمج

NOV HE دواد يبأ نئس يف ثيدحلا رظناو ۳۲۹/۱۳۲ :مّيقلا نبا/ فينملا رانملا )١( 

 :فينملا رانملا (؟) :855/11 ٠

 YY VY ؛ فينملا رانملا (۳)

 .۷/۱۳۱٠۳:فینملا رانملا (4)



YOAيفاكلا نع عافد 0 اا ا ا ا ا يل  

0١ . 
(CAS gut? ga 9 بئارغو» 

: J gal 

 ًايمالسإ ًاموهفم دجن ال دق «فيرشلا ثيدحلا يف تاعوضوملا بتك ةظحالم نم
 ىلع مكحن نا لوقعملا نم سيل نكلو «ثيداحألا تارشع هيف تعضو دقو الإ

 اهّدرو ميهافملا كلت نالطب  tetروهظ ةلأسمو ,رابخأ نم اه جّورو اهيف عضو ام
 هذه لالغتسال «عضولا تالواعم ًاضرعت ةيمالسإلا ميهافملا رثكأ نم يه ّيدهملا
 ةساسلا وأ «مالسإلا مساب نيرئاثلا ضعب ةاعدو نيذوعشملا ضعب لبق نم ةلأسملا

 .ةيودهملا راتس تحت درقت isl ةهجاومو مهزكارم تيبثتل

 روهظ ين ىلع LH كلت لالخ نم مكحي نأ فاصنالا نم سيلو
 اذهل Toll, GA هذه ةمحر ىلاعت هللا هرخّداو SAM مونلا هب رّشب يذلا ا يدهملا
 .ًاروجو Ub “لتي نأ كشوأ يذلا ايندلا هجول ًارييغتو « ميظعلا نيدلا

  V0(هالا/؛ /تز ريثك نبا : ٠

 ىلع ًاوبح ىلو هوعيابف هومثيأر اذاق ...رج يدهملا 3 ةجام نبا ثيدح نع لاق

۲ 5 
 حيحص يوق دانسإ اذهو» :_ « ىدهملا هللا ةفيلخ ّنإف . جلثلا ('

 ,سابعلا دلو نم ٌيدهملا نوك ثيداحأ يف «تايارلا ثيدح ىلع هقيلعت يقأيسو
 تايارلا نم دوصقملا سيل Bly ,قرشملا نم تايارلا روهظ ةّحصب هدافتعا ديفي ام
 - ةيمأ ينب ةلود اهب بلتسا يذلا يناسارخلا ملسم ol تايار ثيدحلا يف ةروكذملا
 نم ال ئدهملا ةبحص GE رخأ تايار كلذ نم دوصقملا انو  هريبعت دح ىلع

 .هدنع- كلذ يف BW نم تبث امل a tbl ةهج

MPO فيئملا راثملا: )١( 

 ريثك نبا/ محالملاو نتفلا يف ةياهنلا (؟) ١: 00ةجام نبا ننس ىف ثيدحلا رظناو 97:/171/ 404



 POs اهرتاوت وأ 3B يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا - لوألا بابل

 يا ي ل , ١ ثيدح اذه» :- «...ىدهملا ىتمأ ىف Spe ةجام نبال رخآ ثيدح ىف لاقو
 RB ينلا نع هجو ريغ نم يور دقو «نسح

 .مّدقت دقو .ًاضيأ يذمرتلا هنشح دق ثيدحلا اذهو .

 : )8 VAN /ت) ينازاتفتلا 95

 ثحب ةمامإلا بابب قحلي ten (HE) ناونع تحت دصاقملا حرش يف لاق

 اذه يف درو دقو ,ةعاسلا طارشأ نم امهو ؛ 5 ئسيع لوزنو .يدهملا جورخ

 لاّجدلا جورخ ثيدح نوكي نأ هبشيو ءًاداحآ تناك oly حاحص رابخأ بابلا
 . 7« gall رتاوتم

 يبأو ؛ةملس Ay lee نبا نع BB يدهملا يف ثيداحألا ضعب دروأ 4

 BA ئسيع لوزن نع ثّدحت نأ دعب (ه 01//ت) gual دئاقع حرش يف لاقو

 هتمامإف «لضفأ FY ؛ ّيدهملا هب يدتقيو .مهمؤيو سانلاب يلصي هنأ ٌحصألا ء»

Mossi 

 ثيداحألا عيمج رهاظ ناك نإو .هّلحم اذه سيل ةيلضفألا نع ثيدحلا : لوقأ

 ًاصن دجأ ملو ch ئسيع ىلع ّيدهملا ليضفتب عطقي داكي BAI قرط نم ةيورملا
Le neمهقرط نم سكعلا ديفي » Ulىلع يدهملا ليضفتف ةعيشلا قرط نم  

ul,ئسيعب يدهملا ءادتقا نع  Bsنبا تاليوأت نم وهف  opty ailوهو  

 ,17371/*4141:؟ ةجام نبأ نئس يف ثيدحلا رظناو ۵1:١ محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا )1(

 .11 0 ينازاتفتلا/ دصاقملا حرش (۲)
 ٠١۹. : ينازاتفتلا/ يفسنلا دئاقع حرش (*)



 ىفاكلا نع عاقل. eh شلل

 ,يدهملاب ىسيع ءادتقاب حّرصت ينلاو اهتحصب فرتعملا تاياورلا عيمج فلاخب

 قافتا Go دقو «كلذب ينازاتفتلا ىلع يمتيهلا رجح نبا Sy يتأيسو «سكعلا سيلو

 عم « مكنم مكمامإو مكيف ميرم نبا لزن اذإ متنأ فيك» :ةياور ىلع ملسمو يراخبلا

 ىلع ةدايز Bab ّيدهملاب ئسيع ءادتقاب - |هحورش يف - نيحيحصلا ثيدح ريسفت

 .رثكأ يتأيس امو ؛كلذب ميرصتلا نم fa ام

 نم هرصاعو ,هقبس نم دنع رتاوتملا نم وه GLA نم هفصو ام ّنأب ءم دقو

 .هدنع HL ّيدهملا ثيداحأ ةّحص وه انه مهملاو ,مهسفنأ ةّنّسلا لهأ ءاملع

VY(ه1١8 /ت ) يمثيهلا نيدلا رون  : 

 نم ةلمج نع (دئاوزلا (ant هباتك يف اهجرخأ يتلا ثيداحألا ضعب ححص

 سانلا نم فالتخا ىلع ثعبُي ّيدهملاب مكرشبأ» :يردنخلا ديعس يبأ ثيدح -

 «..ًالدعو ًاطسق ضرألا ًالميف لزالزو

 وبأو aslo دمحأ هاور [و] AS راصتخاب هريغو يذمرتلا هاور :تلق» :لاق

 Oo (ble yy .ريثك راصتخاب ىلعي

 ىتأيف مشاه ىنب نم جرخيف ةفيلخ توم دنع فالتخا نوكي و :ةملس BT ثيدح -

 ناونع نم ودبي اك ٌيدهملا يف رهاظ وهو «..ماقملاو نكرلا نيب سانلا هجرختسيف  ةكم

 ."”«حيحصلا لاجر هلاجرو ءطسوألا يف يناربطلا هاور» : لاق .بابلا

 Wh يدهملا LV نمزيفءاديبلايف فسخ لا صوصخبوهو .ًاضياةملس مأ ثيدح -

 )١( يمئيهلا/ دئاوزلا عمجم /1: "14111,

 دئاوزلا عمجم (؟) ۷:٠٠١.



 Ws اهرتاوت وأ , إن يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا - ةا بابلا

 ثيدحلا جرخأ مث .فعض هيفو ثيدحلا نسح وهو «ديز نب ىلع هيفو :لاق

 .« تاقث هلاجرو» :لاقو SBM Zell نع ؛ةشئاع نع- كلذ دعب

 ىف لاملا اوثحي ةفيلخ ىتمأ ىف نوكيج : يراصنألا هللا دبع نب ple ثيدح د

 . « ًايثح سانلا

 .مّدقت اك يوغبلا هححصو 2 حيحصلا لاجر هلاجرو «زازبلا هاور» : لاق

 fey موقي .. سودك Shelly ...ىدهملا يتمأ ىف نوكي» :ةريره يبأ ثيدح ب

 . « ذخ :لوقيف gael يدهم اي :لوقي

 OG AB هلاجرو «طسوألا ىف ىناربطلا هاور» : لاق

 : (۸۸۰۸/ت) نودلخ نبا

teهيبنتلا بجي  adeوه  ETيف ىتح الو «نودلخ نبا تافيعضت يف ةّجح ال  

 نم هفقومب جاجتحالا fay هنكلو «هنأشب لاوقأ نم وم امل Lal هتاحيحصت

 . طقف هب FEI نم ىلع BB ّيدهملا يف ةدراولا ثيداحألا

 هلا ّيدهملا مامإلا روهظب داقتعالا ةلأسم يف نودلخ نبا فرطت نم مغرلا ىلع

 عم مجسني مل نأشلا اذه يف هدراولا ثيداحألا نم هفقوم SIH «نامزلا رخآ ىف

 نأ ىلع ةينبملا ةيعاتجالا هتدعاق نم رهظي امك «نامزلا رخآ يف ّيدهملا روهظ هراكنإ

 اهنودب متت الو AU وأ نيدلا ىلإ ةوعد لك يف راصتنالا ةماعد يه ةيبصعلا)

 NVA دئاورلا عمجم )١(

 .۳۱۷:۷ دئاوزلا عمجم (؟)

(HY)771:7 دئاورلا عمجم , 



 يفاكلا نع عافد ........۰ ا ووم سك

 .(يدهملا دنع دجوت ال يهو ,ةوعد

 !! بجعلا نم اذهو

 ىلع نيدلا ىلإ ةوعدلا يف ةقحالتملا تاراصتنالا ققحت عقاولا تبثأ دقف :ًالؤأ اهأ
 اورّيغي نأ اوعاطتساو (نودلخ نبا ةيبصع) ميدل رفوتت مل ةرقابع لاجر يديأ
 للاب Als لاصتا ىلع منال ؛ يراتلا هجو

 ,مالسإلا لهأ نم ةفاكلا دنع_ هاكح يذلا روهشملا فلاخ دق Ju :ًايناث اأ

HY alيدهملا روهظ نم . 

 هرمأ ناكو «هاوه عبتاو .هسفن فلاخ ls هددصب نحن ام وهو -: ًاثلاث اأو

 .ًاقباس هائّيب امك Bb ئدهملا ثب ,داحأ نم ثيداحأ ةعبرأ ةّكصب لاق ذإ ! ًاطرف

 APY) /ت ) يعفاشلا يقشمدلا يرزجلا دمحم خيشلا
 .ail نامزلا رخآ يف {db ai «يدهملا ثيداحأ نإ ..» :بلاطملا gel يف لاق

 حصألاو : :[لاق نأ [Ul اندنع تخص ءاهيلع هللا ناوضر ةمطاف ةيرذ نم تيبلا لهأ نم

 كلذ دعب ىور مث «كلذ ىلع لع نينمؤملا ريمأ صل Jo نب نيسحلا ةيرذ نم هلأ
 Oates يف ligt هاندجو دقو ءدواد يبأ نع هذخأ < يدهملا يف أصن

: (AA Jes) يريصوبلا ركب يبأ نب دمحأ باهشلا - ٠ 

 هنإف . جلثلا ىلع ًاوبح ولو هوعيابف هومتيأر اذإ ..» :ثيدح ةجاجزلا حابصم يف ركذ

 حئاسلا ذاتسألا ىلع هيف ةر لاقم ٠ : : يلالجلا اضر دمحم ديسلا/ ديلقتلاو داهتجالا نيب ثيدحلا دقن ( ١(
stallعقاولا نم اهسكاعي ام تبثأو «ةليزهلا ةدعاقلا هذه يلالجلا ديسلا شقان دقو  . 

 ٤ :I188 دواد يبأ نئس رظنناو ۱۷- :wy يرزجلا/ بلاطملا ىنسأ بيذهت يف بقانملا ىمسأ (؟)

AEDمامإلا دلو نم ّيدهملا ثيداحأ يف فيرحتتلا اذه ىلإ ةراشإلا تمدقتو ؛ي ىدهملا باب-  

 , عجارف ۲۹1ص Bib نسحلا



 Pens اهرتاوت وأ BB يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا - لولا بابلا

 يف StH هاور ols هلاجر «حیحص دانسإ اذه» :لاقو ؛« ىدهملا هللا ةفيلخ

 ِ ثيدح اذه :لاقو هب نايفس نع «صفح نب نيسحلا قيرط [ نم ] نع كردتسملا

 تايارلا متي sly اذا : هظفلو «هدنسم يف دمحأ هاورو < نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 mo !«« يدهملا هلل ةفيلخ اهي نف اهوتأف «ناسارخ لبق نم تءاج دق دوسلا

 نع- سابعلا دلو نم ّيدهملا نوك ثيداحأ يف قباسلا لصفلا يف مالكلا مّدقتو
 Bal يلع هين اك يسابعلا يدهم وه bes دارلا سيل ,ly نيثيدحلا نيذه

 .ريثك نباو

 :(ه 867 /ت ) ينالقسعلا رجح نبا ١

 نع اهتاور BAS تضافتساو ءرابخألا ترتاوت دقو » :يربآلا مالك لقن

 ضرألا الهو center عبس كليب هّنأو .هتيب لهأ نم Ty .يدهملا يف لي ئطصملا

bly Aeلتق ىلع هدعاسيف جرخي مالسلاو ةالصلا هيلع ئسيع  Salمۇي هّنأو  

 “ '«هرمأو هتصق نم لوط يف «هفلخ ىسيعو GN هذه

 ةالص يفو» :هلوق «يربآلا مالك Bea ينالقسعلا رجح نبا داقتعا Sp امو

 ةعاسلا مايق برقو cule رخآ يف هنوك عم ةّمألا هذه نم لجر فلخ Bh ئسيع

 . "”«ملاعلا هللاو , ةّجحب هلل تاق نم ولخت ال ضرألا ّنِإ» :لاوقألا نم حيحصلل ةلالد

 :لاق , يعخنلا دايز نب ليمك هاور SB يلع نينمؤملا ريمأل مالك نم اذه : لوقأ

 رحصأ لف oI ىلإ ينجرخأف ال بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ يديب ذخأ»
 :لاق مث celeb سفنت

 )١( يريصوبلا/ ةجام نبا دئاوز ىف ةجاجزلا حابصم ۳: ۲١۳/٠٤٤١ .

 , يدنجلا Whee نب دمحم ةمجرت ىف- ٩: 7١١/158 ىنالقسعلا رجح نبا/ بيذهتلا بيذهت (؟)



eee 4يفاكلا نع  

 .كل لوقأ ام ىنع ظفحاف .اهاعوأ اهريخف ةيعوأ بولقلا هذه Of دايز نب ليمك ايو

 نوليمي قعان لك عابتأ عاعر جمهو Ble ليبس ىلع ملعتمو . Shy ملاعف : ةثالث سانلا

 ّمهللا [ لاق نأ ىلإ ] قيثو نكر ئلإ اوئجلي ملو ملعلا رونب اوئيضتسي مل . حير لك عم
 لطبت الثل ؛ًارومغم ًافئاخ اّمِإو ًاروهشم ًارهاظ Gl iow هلل مئاق نم ضرألا ولخت ال « ئلب

)\( 
 « « .. هتاليبو هللا ججح

 جهن ظافلأل سرهفملا مجعملا ىف يدمحم مظاكو ,ينشد دمحم : نالضافلا ow دقو

 :يهو «فيرشلا مالكلا اذه تركذ ىتلا رداصملا ةغالبلا

 SIAL ةبعش نبال لوقعلا فحت «حضاو نبا ميرات ء هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا

Jladl,ةبيتق نبال رابخألا نويعو ءًاضيأ قودصلل نيدلا لاكإو «قودصلل , 
 دادغب خيراتو ءيكملا بلاط يبأل بولقلا توقو Fond ئواسملاو نساحم او

 ,ربلا دبع نبال رصتخملاو «يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلاو «يدادغبلا بيطخلل

 ." يرهزألل ةغللا بيذهتو «يمزراوخلل بقانملاو

 : لوقأ

 رايعملا يف (ه١١٠ /ت) GLEAN رفعج وبأ ًاضيأ مالكلا اذه ركذ نمو

 نم فصنو نرق نم رثكأب يضرلا فيرشلا لبق شاع Ge وهو - ””ةئزاوملاو
 ىلإ (gate) ةملك فيحصت عم a) ۷۹۳/ت) ينازاتفتلا هركذو  نامزلا

 !! فيحصت نم هحبقأ امو ؛ ””ةمجعملا ءاخلاب (ًارومخي)

 .15ا//791 :4 هدبع دمحم خيشلا حرشب ةغالبلا جهن (1)

 رداصم قحلم 141/1401 : يدمحم مظاكو «يتشد دمحم / ةغالبلا جهن BLY سرهفملا مجعملا (؟)

 .جهنلا عجارمو

 ۸١. ؛ةنزاوملاو رايعملا (")

VEN 10 دصاقملا حرش )٤( 



 POs اهرتاوت وأ ل يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاذلا لصفلا - لوألا بابلا

 خيشلا ىلع موجملا نم OU ضعب عروتي ال نأ فسؤملا نم سيلأ - دعبو

 مالكلا اذه نم ةسبتقملا نيوالعلا ضعب يفاكلا هباتك يف درفأ BY ler ل ينيلكلا

 نازيم يف ةيناريرالا ةروثلا ) يف رخس يذلا ينامعن روظنم دمحم خيشلا لثم !؟ فيرشلا

 ال ةّجحلا ّنِإ :بابك BI لوصأ يف ةّجحلا باتك باوبأ نيوانع نم (مالسإلا

 م ول all :بابو the نم ولخت ال ضرألا نإ : بابو , ,مامإب الإ هقلخ ىلع هلل موقت

Geامهدحأ ناكل نالجر لإ ضرألا يف  Mag 

 .« ةّجحب هلل AB نم ولخت ال ضرألا َّنِإ :لاوقألا نم حيحصلل ةلالد» اهرئاظنو

 :مالكلا اذه حرش يف ديدحلا يبأ نبا لاق

 نيوانعلا هذه ىف نأ عم

 ملعلا تام Eg اذإ :يأ , هيلماح تومب ملعلا تومي كلذك» : ال لاق مث ..»

 :لاقف كردتسا © هاي هثژوأو (cad هعفدأ ًادحأ دجأ مل ينأل «يردص يف يذلا

allyمئاق نم ضرألا ولخت ال ! ىلب  towنامزلا ولخي اليك « ئلاعت هللا  OFنميهم وه  

 بهذ ًايرصت نوكي داكي اذهو ؛ مهيلع رطيسمو هدابع ىلع ىلاعت هلل

 نيرا .ةيمامإلا

 ةدالوب ةعيشلا لوق دعب «دیدحلا يبأ ol مالك يف (داكي) عضوم ام يردأ الو

 .ةّجحب هلل مثاق نم ضرألا ولخت التل هتايحو A ئدهملا

 : (ه ١1؟ /ت ) يواخسلا نيدلا سمش - في

 ثيداحألاف يواخسلا يأر ًانيبم - رثانتملا مظن يف (ه 140١/ت) يناّثكلا لاق

 ,ةرتاوتم اّْنَأ يواخسلا ظفاحلا نع دحاو ريغ لقن دقو» : :- ا يدهملا يف ةدراولا

 نسحلا] ] نيسحلا بأ نع هلقنو ؛ (ثيغملاحتف ( يف كلذ ركذ يواخسلاو
٣ sl 

A: Sh رئاوتملا احلا pease 



 يفاکلا نع عاف eee مك

 دنع اهرتاوتب لاق هنأ GIL (ه ۱۱۸۲/ت) سوسج خيشلا نع لقن م
aad يواخسلا 

 :دصارملا باتك نع ىبرغملا لقنو

G3ْدَق طارشألا َنِم  feبلا نَعِوِب رَبَخلا  sits Bs 
 اًدَضَتْع اق ِهِلَّقِن ىف ٍةَرْثَك اذ 1355 ًاضيأ ٌيدهسملا ْرَبسَخَو

 .هب رابخألا ترئاكت اب ضيأ اذه :دصاقلا جيبم يف هحراش لاقو» :لاق م
 4فإ سا choy LE يواخسلا ركذ ثيداحأ يف درو ؛نامزلا رخآ يف ثوعبملا ّيدهملا وهو
 .  «رتاوتلا <a ىلإ

 ١ /ت) يطويسلا 11١ه( :

 حابصم هباتك يف يطويسلا Sas هلاق ام يدرولا رطعلا يف يسيبلبلا ركذ

 تضافتساو رابخألا ترتاوت دق» :يربآلا نيسحلا نب دمحم ظفاحلا نع ةجاجزلا

 نينس عبس كليب ably « MB ىطصملا تيب يب لهأ نم هّنأو < يدهملا ىف اهتاور ةرثكب

 لق لس مدعاسيف میرم نب ee همز يف رخ هد See ضرأل لید

 يف ٠ هفلخ يلصب ئسيعو 2 هذه موي ly نيطسلف ضرأب دل بايب لاجدلا

 co ply هتصق نم لوط

 ىلع صن دق يطويسلا BF نونكملا مهولا زاربإ يف يرامغلا ضيفلا وبأ ركذو
 ىفو baled ثيداحألا يف ةرئاكتملا دئاوفلا يف MB ّيدهملا ثيداحأ رتاوت
 .“هبتك نم امهريغو «ةرثانتملا راهزألاب ئمسملا هراصتخا

 .144/775 :رئاوتملا ثيدحلا نم رٹانتملا مظن (۱)
 ENV يبرغملا ىرامغلا ضيفلا وبأ/ نوئكملا مهولا زاربإ (؟)
 .40 : يعفاشلا يسيبلبلا/ يدهشلا رطقلا حرشب يدرولا رطعلا (۴)

 ETE :نوئكملا مهولا زاربإ )٤(



 VW .............. .... اهرتاوت وأ MB يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا- لوألا بابلا

 دقو .ّيدهملا ثيداحأ نم ًاددع ريغصلا هعماج يف هسفن يطويسلا دروأ دقو

 :ماسقأ ةثالث لع اهمشق

 .(حص) ةمالعب هل زمرو «حيحصلا-١

 .(ح) ةمالعب هل زمرو «نسحلا ۲

 .(ض) ةمالعب هل زمرو «فيعضلا- ٣

 SU ام اهتحصل زمر يتلا ثيداحألا نمو

 7 ow M u ا
 LS يوغبلا هنّسح دقو « ةمطاف دلو نم ىترتع نم ّيدهملا » : ةملس (A ثيدح -

 1 a . )¥( 5 ل س
 ىلع مكاحلا هحّحص دقو ' « .. ةهبجلا الحأ ىنم ئدهملا و : ديعس يبا ثيدح س

¥) 1 wee 
 «..يىدلو نم لجر ّىدهملا» :ةفيذح ثيدح د

 SL ام اهنسحل زمر ىتلا ثيداحألا نمو

 لهأ نم ًالجر ئلاعت هللا ثعبل موي الإ رهدلا نم قبي مل ول » :دوعسم نبأ ثيدح -
a “ b) 0 1 لل هما ١ a 

 . مدقت اك nil نيا هحّحص دقو' ”«ًاروج تئلم امك ًالدع اهؤلمي ىتيب

ty 50( : | ( 
 . 2« ةليل ىف هللا هحلصي تيبلا لهأ نم ئدهملا » : الكا ىلع ثيدح -

 AYE AVY EY يطويسلا/ ريغصلا عماجلا )١(
 4۲٤٤/٩۷۲:۲. ريغصلا عماجلا (؟)
 .93740/517/7 :1 ريغصلا عماجلا (©)

MEAN ٤۳۸:۲ ريغصلا عماجلا )٤( 
,971417"/51/7 LY ريغصلا عماجلا (0) 



 يفاكلا نع عاقل ...٠0.00 0.0.0.0060 060م0 نهم نهم ت همومه تهمه مومو مم ف ۳۹۸

 ١ - (ه 917 /ت ) ينارعشلا باهولا دبع فراعلا خيشلا :

 نع برعي ًاثحبم (رهاوجلاو تيقاويلا ) هباتك نم يناثلا ءزجلا يف «ينارعشلا درفأ

 عيمج Sl نايب يف» :نيتسلاو سماخلا ثحبملا وهو AB ّيدهملا ثيداحأب هيأر
 .«ةعاسلا مايق لبق اهلك عقت نأ BY Ge عراشلا اهب ربخأ يتلا ةعاسلا طارشأ

 ,ةبادلا جورخو ,ئسيع لوزن “مث ,لاّجدلا مث .يدهملا جورخك كلذو» :لاق مث

 ملول قتح «جوجامو جوجاي دس حتفو «نارقلا عفرو ءاهبرغم نم سمشلا عولطو

 als كلذ عقول دحاو موي رادقم الإ ايندلا نم قبي

 .ينارعشلا دنع ال ّيدهملا ثيداحأ ةّحص ىلع ةلدألا مظعأ نم مالكلا اذهو

Vo444 /ت ) يمتيهلا رجح نبا ( 

 يف ةدراولا تايآلا يف pte يداحلا بابلا نم JIN لصفلا يف «هقعاوص يف لاق

 : 860 تيبلا لهأ

 نب لتاقم لاق 4 . . BALI Sg < :ىلاعت هلوق .ةرشع ةيئاثلا ةيآلا»
 .ّيدهملا يف تلزن ةيآلا هذه َّنِإ :نيرشفملا نم هعبت نمو ؛ناولس

 ةلالد ةيآلا يف Sey fe yell تيبلا لهأ نم FY ةحّرصملا ثيداحألا يتأتسو

 |مهلسن لعجي نأو Lab امهنم جرخيل هللا Ely 6# oy ةمطاف لسن يف ةكربلا ىلع
 aS نداعمو ؛ةمكحلا حيتافم

 نم هتيرذو كب هذيعأ ىنإ pall - ا يلع ا Coal gles ىلع ًابّقعم لاقو

 :هصن ام «  ميجرلا ناطيشلا

NEM ىنارعشلا/ رهاوجلاو تيقاويلا )١( 
 ) )۲الرلحرف:٤۳/11.

 . :٠١١ يمتيهلا رجح نبا/ ةقرحملا قعاوصلا ()



 Ans اهرتاوت وأ بط يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا- وألا بابل

 م ولو «يتأي نمو ,ئضم نم هنم ناكف |مهلسن يف MB هئاعد ةكرب ترهظ دقو»

 . "”«ىكل ّيدهملا مامإلا الإ Ge يف نكي

  @ 1.7 teر . 0
 :اضيأ لاقو  Frogنب ىسيع لزني » :اعوفرم  cetلاعت : يدهملا مهريمأ لوقيف

  heهذه هللا ةمركت ضعب ىلع ةمئأ مكضعب نإ ءال :لوقيف ءانب  OEMت ‘ ٠ 3 ۲

 ؟يدهملا زيزعلا دبع نب رمع :سوواطل ةرسيم نب ميهاربإ لاق» Lal لاقو

 نييدهملا ةلمج نم وهف :يأ» :رجح نبا لاق «هّلك لدعلا لمكتسي مل هّلِإ ءال :لاق

 Oleh رخآ هب دوعوملا سيلو

 ًاجتح ال ًابّجعت هتدروأ :مكاحلا لاق» : « ئسيع VY ئدهم الو ثيدح نع لاقو

 يف هنع فلتخاو لوهج ِهّنإ : مكاحلا لاقو «دلاخ نب دمحم هب درفت :قهبلا لاقو «هپ

 يتلا ثيداحألا نأب BEL نم هريغ مزجو St هناب يئاسنلا حّررصو .هدانسإ
 .””«هدانسإ [ نم ] ٌحصأ  ةمطاف دلو نم ٌيدهملا ST ىلع ةّصانلا : يأ هلبق

 ةحيحصلا ثيداحألا فاني مل ءهانركذ ام ىلع همالك لمح نكمأ اذإو» :- نييسابعلا

 .نامزلا رخآ GM اهيف ّيدهملاب دارملا GY ؛ ةمطاف دلو نم goal! Sf :ةقباسلا

 .””«ملسو انيبن ىلعو هيلع هللا ىلص ئسيع هب ZL يذلا

 :لاقف رخآ عضوم يف هن م
 )١( ةقرحملا قعاوصلا :٠١۳ .

  (1)ةقرحملا قعاوصلا :٠١١ .

 ) )۳ةقرحملا قعاوصلا : ٠١١ .

  (L)ةقرحملا قعاوصلا : ٠١١ .

  (0)ةقرحملا قعاوصلا :٠١١ .



een es ¥۰ىفاكلا نع عاقل ءم..06.066 66.06.6066 ء نون ني نيتي يييثم بيتم يربو ينيج ير وعمي مة يم  

 .هدعب :ليقو ,ئسيع لوزن لبق ّيدهملا جورخ Gl :رهظألا : هيبنت »

 رابخألا ترتاوت دق La 777تا يربآلا] يرجآلا نيسحملا وبأ لاق
 ةالصلا لضفأ هيلعو انيبن ىلع ئسيع عم جرخب aly Ase ضرألا ألمي ,Al ,هتيب لهأ نم By ,دجورخب لإ طصملا [ نع] ىلع اهتاور ةرثكب تضافتساو
 هذه phe هّنأو ,نيطسلف ضرأب دل بابب لاّجدلا لتق ىلع هدعاسيف مالسلاو

a2ئهتنا ,هفلخ ئسيع يلصيو  . 

 امك ثيداحألا هيلع تلد يذلا وه ,ئسيعب يلصي ّيدهملا BF نم هركذ امو
 EY ؛ يدهملاب مامإلا وه ئسيع SF نم ينازاتفتلا دعسلا andro ام ily «تملع
 UL ئسيعل ئدهملا ةمامإب دصقلا نأل ؛ هب able اف هل دهاش الف .ئلوأ هتمامإف لضفأ
 ةعيرش نم ٍءيشب لقتسم ريغ ,هتعيرشب ًايكاح Lad ًاعبات لزن هلأ راهظإ وه

0) 5 
. ) were 

 يف ةلطاب ىوعد نأش يف هيلإ درو لاؤس ىلع يمتيهلا رجح نبا ىوتف يتأتسو
 نم هريغ ئواتف عم ,نامزلا رخآ يف هب رشبملا دوعوملا ّيدهملا راكنإو ءةيدهملا
 .يتآلا يدنا gill كلذ لقن ثيح .روهمجلا بهاذم ىلع ءاهقفلا

 : (د ٠۷١ /ت ) يدنهلا يقثملاب ريهشلا نيدلا ماسح نب نيدلا ءالع 1
 قافتا ,(نامزلا رخآ يدهم تامالع يف ناهربلا) هباتك يف abl يملا تبثأ

eldsةكص لع (ةيلبنحلاو ,ةيكلاملاو «فانحألاو ,ةيعفاشلا) ةعبرألا بهاذملا  

 بابلا يف ركذ ثيح .ملسم JS ىلع اهب ناميإلا بوجوو ا ّيدهملا ثيداحأ
 :ناونع تحتو روكذملا هباتك نم رشع ثلاثا

 )١( !ةقرحملا قعاوصلا ٠١۷.



 WYN ل ل ل ءءء علل اهرتاوت وأ ين يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم/ ثلاثلا لصفلا - fall بابلا

 رخآ يف دوعوملا ّيدهملا نأش يف ةفّرشملا ةكم لهأ نم برعلا ءاملع ىواتف يف)

 :لاقف ,نأشلا اذه يف ءاملعلا ءالؤه ىلإ درو ًالاؤس .( نامزلا

odds 9)لاؤسلا ةروص : 

agهبانتجا انقزراو ًالطاب لطابلا انرأو ,هعابتا انقزراو ًاقح قحلا انرأ . 

 يف - سدقلا حورب هللا مهديأ  نيملسملا ةادهو نيدلا ةمأ ءاملعلا ةداسلا لوقي ام

 دالب نم دلبب "”ةئاعستو رشع ةنس تام دنهلا دالب نم ًاصخش اودقتعا ةفئاط

 اذه ركنأ نم Bly ءنامزلا AT يف هب دوعوملا يدهملا هلأ (هرف) :ئمسي مجمل
 ؟ رفك دقف ئدهملا

 ؟ دوعوملا ّيدهملا ركنأ نم مكح

 .«مكنع یلاعت هللا يضر انوتفا

 Bley نيسمخو نيتنثا ةنس يف ءاتفتسالا اذه ناكو» :لاق

 ةعبرألا بهاذملا ءاهقف نم عبرأل ىواتف ةعبرأ  يدنملا gill لقن دقو

SVs : 

 .يعفاشلا يمتيطلا رجح نبا ىوتف- ١

 .يننحلا ابصلا نب رورسلا gh دمحأ خيشلا ىوتف - ۲

 . SUI يباطخلا دمحم نب دمحم خيشلا ىوتف - ۴

 . يلبنحلا دمحم نب ىيحي خيشلا ىوتف - ٤

هلا دالب نم ةفئاطو » : : هنم 11ص يف لاقف ناهربلا باتك UT يف هركذ (۱)
 دلو ًافيرش ًاصخش نودقتعي دن

 وحن هلو كي يروفتوجلا ناخ ديس نب دمحم ديسلا : همسا دئهلا ىف
 يدهملا وه STL ةنس نيعبرا

 . ةفئاطلا هذه ةلالض ىلع درك هفّلأ ناهربلا باتكو «نامزلا رخآ يف هب دوعوملا

يدنهلا يقّملا/ نامزلا رخآ يدهم تامالع يف ناهربلا (۲)
: WY: 



 ىفاكلا نع عاقل ا ۲

 ..مهنم دحاو IS ركذ ام ةصالخ ركذنسو

  Lalيعفاشلا هيقفلا :

 يف ty ةرتاونملا هجورخ تامالع ًاركاذ ّيدهملا ثيداحأ رتاوت ىلع Gai دقف

 . (رظتنملا ّيدهملا تامالع يف رصتنخملا (J yall هباتك ىلإ كلذ

 ًاسأر 2 ًاراكنإ ناك نإ ءال ّيدهملا روهظل ةفئاطلا هذه راكنإ نأ حّضو دقو
 .ةّئشلل ال مالسإلا BY gle ضح ناك نإو ,مهلتق بجيو .رافك مهف

 مهتيرج ميظعب ًاقئال مكاحلا هاري اب مهتناهإو « غيلبلا مهريزعت يضتقي وهف» :لاق

 امن ءاهريغو عفصو «برضو «سبح نم مهتديقع داسفو «مهتقيرط حبقو

 ىلع ًايغر قحلا ىلإ مهعجريو . مياضفلا كلت نع مهّمكيو «حئابقلا هذه نع مهرجزي
 د ..مهرافكإو مهرفك نع ًاعدر عرشلا هب درو ام داقتعا ىلإ مهّدريو , مهفونأ

  Lalيفنحلا هيقفلا :

 ,عمقلا ّدشأ مهعق بجيو» :اهباحصأ قحب لاقو ,ئوعدلا هذه نالطبب فأ دقف
 ناسلاو ةحيحصلا صوصنلا هب تدرو ام مهداقتعا WL ؛ عدرلا Lal مهعدرو
 - كل ّيدهملا ST نم اهتاور ةرثكب تضافتساو ءاهب رابخألا ترتاوت يتلا ةحيرصلا
 هيلعو انيبن ىلع ىسيع انديس عم جرخي نامزلا رخآ يف هروهظب دوعوملا
 .ًاضيأ رفكلاب مهيلع مكح م ٠ «مالسلا

  Calيكلاملا هيقفلا :

 يف ةفئاطلا ءالؤه داقتعا» :لاقف .ًاضيأ ةفئاطلا هذه ىوعد نالطبب ىفأ دقف

 )١( رخآ ّيدهملا تامالع يف ناهربلا الزمان:٠۷۹-۱۷۸.

 :نامرلا رخآ يدهم تامالع يف ناهربلا (؟) 18١,



 PVE اهرتاوت وأ دل يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا - لوألا بابلا

 ثيداحألل Sol» نامزلا رخآ يف هروهظب دوعوملا ئدهملا هلأ تيملا لجرلا
 كلذ يدي نيب pin امو .هجورخ ةفصو «يدهملا ةفص ةّكص ىلع ةّلادلا ةحيحصلا

 نم ريفكتو ّيدهملا وه لأب لجرلا اذهب مهداقتعا Bf cf مث "76.. نتفلا نم

 GAT» داقتعالا ىلإ مهعوجرو مهتباتتسا بوجوب ىتفأو « هنيعب رفكلا وه «مهفلاخ
VL,اولتق . 

  Lal gىلبذحلا هيقفلا :

 ثيداحألا ةفلاخ نم هيلع لمتشا امل ,داقتعالا اذه داسف يف بير ال» :لاق دقف

 هنأ ols ةاورلا نع «تاقنلا هاور امك مالسلاو ةالصلا هيلع هنع مص دقف

 ASD يف تافصو .هروهظل تامدقم ركذو «نامزلا رخآ يف ئدهملا جورخب ربخأ
(Y) u 

 «...هنامز يف عقت رومأو

 مهتباتتساب نيدترملا ماكحأ مهبلع جرخي نأ» نيملسملا مكاح بلاط ًاريخأو

 نيعدتبملا نم مهلاثمأ عدتري يك فيسلاب مهقانعأ ُبِرضَي Vy اوبات ناف « ًاثالث

 77( نيعمجأ مهنم نيملسملا هللا غ[ و]

 نع .هلبق نئفلا رتاوتو «يدهملا ثيداحأ ةّحصب لوقلا يدنملا Gal لقن امك

 يلع نب زيزعلا دبع نب يلع نب ىيحي نب فسوي ردب al نيدلا Le ظفاحلا

 هفيلأت نم غرف يذلا ردلا دقع هباتك نم هلقن « قشمدلا يملسلا يعفاشلا ىسدقلا

 aa عبارلا لصفلا يف - ناهربلا شماه يف اك .ه 508 ةنس

 AN :نامزلا رخآ يدهم تامالع يف ناهربلا )١(

 ,187 :نامزلا رخآ يدهم تامالع يف ناهربلا (۲)

 AAT :نامزلا رخآ ىدهم تامالع ىف ناهربلا (۳)

 . تامالعلا عماج ىف سماخلا بابلا-١١٠ :نامزلا رخآ يدهم تامالع ىف ناهربلا (4)



 ١١ /ت) يلبنحلا فسوي نب يعرم خيشلا ٠١77 (ه :

 ّيدهملا مامإلا يف باتك هل  AB""”(رظتنملا يدهملا مامإلا يف ركفلا دئارف) :همسا .

Lady ؤاؤللا نيب لصفي يذلا رذشلا وه :ةغل دئارفلا ىنعم ST انملع اذإو 

 .انيديأب عقي مل نإو باتكلا اذه نومضم رّوصت نكمأ

 لقنو» :لاقف هنومضم نيبي ام باتكلا اذه نع لقن دق ىنيرافسلا GI ىلع

 هنأ نيسحلا نب دمحم نيسحلا يبأ نع ركفلا دئارف هباتك يف يعرم خيشلا ةمالعلا

 ءيجمب هلك قطصملا نع اهتاور ةرثكب تضافتساو ثيداحألا ترتاوت دق :لاق

UP salهمالك لقن نمو يربآلا نع رم ام وحنب هنع هلقن ام رخآ . 

 (ANNOY feo) يجنزربلا لوسر دمحم - ۸

 هجورخو «يدهملا دوجو ثيداحأ» :ةعاسلا طارشأل ةعاشإلا هباتك يف لاق

 رتاوتلا So تغلب ءا ةمطاف دلو نمو BG هللا لوسر ةرتع نم هّنأو «نامزلا رخآ

 «اهراكنإل ىنعم الف «يونعملا

 ,Og يدهملا مامإلا ثيداحأ رتاوت يف .pall يربآلا لوقب جتحاو

 :(ه ١١1١١ /ت) يناقرزلا يقابلا دبع نب دمحم - 4

 دقو ASD) بهاوملا حرش) باتك هل ,يكلاملا بهذملا ىلع ءاهقفلا نم وهو
 دنع اط يدهملا مامإلا ثيداحأ رتاوت (نونكملا مهولا زاربإ) يف يبرغملا ركذ

NOY يلكرزلا/ مالعألا )١١ 

 .دَرَف LV 75١80 روظنم نبا/ pl ناسل (؟)

(HY)لهأ دنع لم ىدهملا مامإلا  EAةلجم ةعبطم نع «هيف ةروصم حئاوللا ةرابعو ۲ يناميلا هيقفلا /  

 .ها7؟14 ةنسل رانملا

 .اهدعب lay AV :ةعاسلا طارشأل ةعاشالا (4)



 VIVO Sse اهرتاوت وأ إل يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا - أا بابلا

 . "”ةيّندّللا بهاوملا حرش يف رتاوتلا اذهب حّرص Ty يناقرزلا

GES Ju,نيسحلا يبأ نع ًالقن بهاوملا حرش يفو» :رئانتملا مظن يف  

 نم يدها I رابخألا ترتاوت :لاق..( يعفاشلا بقانم) يف «يربآلا [ نسحلا ]

 .هفلخ Jue ئسيع Sly ON هذه

 ."”«(ئسيع Y يدهم الو : سنأ نع «ةجام نبا ثيدحل ادر كلذ ركذ

 ٠ /ت ) سوسج دمحم نب مساق نب دمحم خيشلا ؟1١87ه(:

 حرش :باتک هل ,يكلاملا بهذملا ءاهقف نم وهو  Hlحرشو .يذمرتلا

 ةلاسرلا  Sly nil.امهريغو |

 BB ّيدهملا مامإلا ثيداحأ رتاوتب لوقلا هحورش دحأ نع يناتكلا لقت دقو

 ركذ «ثيداحأ يف ّيدهملا ربخ درو :هّصن ام سوسج خيشلل حرش يفو» : لاقف

 ."”«رتاوتلا de ىلإ تلصو YET يواخسلا

 هاكح ام فلاخي يأر سوسج خيشلل ناك ولو «هب ًاجتحم كلذ GUS لقن دقو

 .هحرش يف اب GUS جاجتحا مص امل ءيواخسلا نع

 :(ه ١١8 /ت ) يقارعلا ءالعلا وبأ ١"

 ء(ساف) لهأ نم .يقارعلا ينيسحلا سيردإ نب دمحم نب سيردإ ءالعلا وبأ وه

 يف فيلآت هلو ,”يطويسلل (تيبلا لآ لئاضف يف تيملا ءايحإ حرش) باتك هل

 )١( :نونكملا مهولا زاربإ 416.
 ) )۲:رتاوتملا ثيدحلا نم رثانتملا مظن 584/1777.

 ) )۳.؟584/5؟77رتاوتملا ثيدحلا نم رثانتملا مظن
 يلكررلا/ مالعألا (؛) ۲۸٠:١.



 2 ىدهملا مامالا

 نب دمحم نب سيردإ ءالعلا يبأل فيلأت يفو» :رثانتملا مظن يف GUS لاق

 مزجو «تداك وأ ءةرتاوتم هثيداحأ نإ :اذه ّيدهملا يف ؛قارعلا نيسحلا سيردإ

 tity ظاّقحلا نم دحاو ريغ لؤألاب

 : (ه ٠١۸۸ /ت) يلبنحلا ينيرافسلا دمحأ نب دمحم خيشلا  "؟

 :هّصن ام ( هيبنت ) ناونع تحت - حئاوللا يف لاق

 يذلا باوصلاو ,ئسيع الإ يدهم ال :ليق تح ّيدهملا يف لاوقألا ترثك دق»

 BB ئسيع لوزن لبق جرخي Sy ,ئسيع ريغ ٌدهملا نأ atl لهأ هيلع

 نيب كلذ عاشو «يونعملا رتاوتلا دح تغلب ىتح تاياورلا هجورخب ترثك دقو

 Maplin نم de ىتح EAH ءاملع

 نم ركذ نّمع يور دق» :هلوق هلع ةعاذإلا يف (ه ٠۳١۷ /ت) يجونقلا لقنو

 ديفي ام مهدعب نمو نيعباتلا نعو .ةددعتم تاياورب «مهنم ركذ نم ريغو ؛ةباحصلا

 لهأ دنع ررقم وه ابك .بجاو ّيدهملا جورخب ناهيإلاف .يعطقلا ملعلا هعومجم
 cael tly HA لهأ دئاقع يف نؤدمو , ملعلا

 : (ه ١1١١١ /ت) يديبزلا ءيفنحلا يطساولا ينيسحلا ىضترم دمحم ديسلا 8

 يف لمعتسا دقو ,قحلا ىلإ هللا هاده دق يذلا :يدهملاو» :سورعلا جات يف لاق

 ىف ءيجي هلأ هب AS يذلا «يدهملا ىّمس هبو ,ةبلاغلا ءامسألاك راص تح ءامسألا

 :NAVIN رتاوتملا ثيدحلا نم رثانتملا مظن )١(

 .هيف ةروصم حئاوللا ةرابعو ٠١ :؟ ةّنّسلا لهأ دنع الط ّيدهملا مامإلا (؟)

OY)يج ونقلا / ةعاسلا يدي نيب نوكيو ناكامل ةعاذؤلا  NEV 



 VV ل لع ع عل اهرتاوت وأ AB يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا - ةا بابلا

 "”«هراصنأ نم هلا انلعج .نامزلا رخآ

 ةحصب لاق نم عيمج لوق وه «هراصنأ نم هللا انلعج » :هلوق Gi كش الو

 رم ىلعو مالسإلا لهأ نم ةفاكلا :تفرع نم مهو ءاهرتاوت وأ ٌيدهملا ثيداحأ

 نم هئفنت ام الولو هيف بير ال يذلا ٌقحلا تركنأ ةليلق ةمذرش الإ .راصعألا

 .لاوقألا هذه داربإ يف انلطأ امل ئرخأو ةنوآ نيب موهس

 ANTON) /ت ) ناّبصلا يلع نب دمحم خيشلا

 لهأ اهب ٌصتخا يتلا ايازملا نايب يف ًالصف نيبغارلا فاعسإ يف ناّبصلا درفأ

Bethelاهنمو» :لاق نأ ىلإ اهنم ريثكلا ركذ دقو : Bfنامزلا رخآ يدهم مهنم . 

نباو «يئاسنلاو ءدواد وبأو «ملسم جرخأ
 نم ّيدهملا» :نورخآو قهبلاو «ةجام 

 Ne ۾ ةمطاف دلو نم يترتع

a neeدج لوقي مرم نب سي لز اعوفرم ع  

y : Joe dike,مث ثيدحلا ركذو] 1 ». .ةفيلخ توم دنع فالتخا نوكي  

م جرخي ST رخأ ثيداحأ نمو هنم ملعف: :[ لاق
 لوقلاو ناجحا دالب نم قرشملا ن

llيمقلعلا هيلع هب اك هل لصأ ال برغملا نم حرخي  Me 

 .ىسيع لوزن لبق ّيدهملا جورخ Ol رهظألا : قعاوصلا يف لاق» :ًاضيأ لاقو

 :ode“ ليقو

 GABE VILA sha يديبرلا/ سورعلا جات )1(

 ٠٤١. :نابصلا/ نيبغارلا فاعسإ (؟)

(P)نيبغارلا فاعسإ : VV 



eC ¥YAيفاكلا نع  

 اله هّنأو «هتيب لهأ نم ily ,هجورخب الب fall نع رابخألا ترتاوت دقو

 ,نيطسلف ضرأب دل بابب «لاجدلا لتق ىلع ئسيع دعاسي هّنأو Qc ضرألا

 . 7« هفلخ ign ٌلصيو oy هذه مق دباو

 :(ه١١١٠/ت ) يديوسلا نيمأ دمحم - "6

 رخآ يف مئاقلا وه ٌيدهملا نأ :ءالعلا هيلع قفتا يذلاو» :بهذلا كئابس يف لاق

 اذه سيلو BAS هروهظ يفو « هيف ثيداحألاو .ًالدع ضرألا أله aly «تقولا

 ."«اذه لثم لقنل عستي ال باتكلا اذه BY ؛اهركذ لحم عضوملا

 ةلاطإو صحفلا دعب الإ نوكي ال لوقلا اذه لثم ىلع ءاملعلا قافتا َّنأ dla الو

 .اهتّكص نم تبثتلاو BB يدهملا يف ةدراولا ثيداحألا نوتمو ديناسأ يف رظنلا
 دادع يف هلعجو . ME ّيدهملا روهظ ركنأ of نعطلا يديوسلا مالك نم مهفيو

 .يدهملا روهظب داقتعالا ةّكص ىلع ءاملعلا قفتا اذإ , ءالهجلا

 :(ھ ٠۲٠١ /ت ) يناكوشلا 5١"

 Ley BB ئدهملا ثيداحأ ضعبل يناكوشلا حيحصت ةعاذإلا يف يجونقلا ركذ
 :ينأي ام هركذ

 ,زازبلا هاور» :يناكوشلا لاق « ىدهملا ىتمأ ىف نوكي » ةريره Ql ثيدح -
Alleysتاقل  ». 

 لاق .هدنسم يف رازبلاو ءطسوألايف يناربطلا هجرخأ «يدهملا يف رخآ ثيدح -

 ١87, :نيبغارلا فاعسإ(١)

 . :۳٤٦ یدیوسلا/ بهذلا كئابس (۲)

 AYO :ةعاذالا (*)



 PVA اهرتاوت وأ Bb يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا fall بابلأ

 . "”«تاقث هلاجرو» :يناكوشلا

 هجرخا ‹« .. لاملا اوثحي ةفيلخ ىتمأ ىف نوكي » :يدهملا يف رباج ثيدح د

 ."”«حيحصلا لاجر هلاجر» :يناكوشلا لاق ,ينطقرادلا

 اهيلع فوقولا نكمأ يتلا ّيدهملا يف ةدراولا ثيداحألاو» :هلوق هنع لقن امك

 كش الب ةرتاوتم يهو poll فيعضلاو quills ,حيحصلا اهيف ؛ًاثيدح نوسم

 تاحالطصالا عيمج يف اهنود وه ام ىلع رتاوتلا des قدصي لب Ant الو

 ًاضيأ ةريثك يهف ّيدهملاب ةحّرصملا ةباحصاا نع راثآلا Lely لوصألا يف ةررحلا

 OAS لثم يف داهتجالل لاحم ال ذإ « عفرلا مكح اه

 :ينابرلا حتفلا يف يناكوشلا يضاقلا لاق» :(ه 107١/ت) يروفكرابملا لاقو

 ,ًاثيدح نوسم ,رظتنملا يدهملا يف ةدراولا ثيداحألا نم هيلع فوقولا نكمأ يذلا

 غلاب هانقس ام عيمجو :لاق مث  اهيلع مالكلا عم اهدرس مث  ًارثأ نورشعو ةينامو

Se77« عالطا لضف هل نم ىلع خي ال اک رتاوتلا  . 

 ريغ نسم BE ّيدهملا ثيداحأ رتاوتب لوقلا يناكوشلا نع اولقن نيذلا نمو

 : مه ,يروفكرابملاو « يجونقلا

 ء۸۹٨۲ /۲۲۸ - ۲۲۵ ةحفص رثانتملا مظنلا يف (ه ١؟65/ت) يكلاملا يناثكلا -

 لاّجدلاو ,رظتنملا يف ءاج ام رتاوت يف حيضوتلا) يناكوشلا ةلاسر نع هلقن

A cepa 

AYO ةعاذالا: (1) 
 ,1؟5 :ةعاذالا (؟)

 | AVE :ةعاذالا (©)

 .يدهملا يف ءاج ام باب-۲۳۳۱/ ثيدحلا حرش يف EAE :يروفكرابملا/ يذوحألا ةفحت (؛)



eee VAsيقاکلا قه عاف  

 يف ةرظن) هلاقم يف (ه ۷۷١٠/ت) يرصملا نيسح رضخلا دمحم خيشلا -

 .م۱۹0۰/ه۱۳۷۷۰ ةنس- قشمد  يمالسالان دقلاةلح يف رشن .(يدهملاثيداحأ

 1474 ةحفص نونكملا مهولازاربإ يف (ه١78١/ت )يبرغملايرامغلاضيفلاوبأ -

 .ةعاذإلا باتك نع هلقن

 ندقلا de يف رشن ؛(يدهملا لوح) هلاقم يف ينابلألا نيدلا رصان خيشلا -

 VEO ةحفص ىه ١١2/١ / ةدقعلا يذ ء۲۲ / ةنّسلا ,قشمد  ىمالسإلا

 ةحفص ةيودهملاو ّيدهملا هباتك يف (ه 117/7١/ت ( يرصملا نيمأ دمحأ روتكدلا -

 ثيداحأ نع عافدلل تصصخت يتلا ةّنّسلا لهأ بتك نم هأرق ام نايب يف لاق ٠

 يف حيضوتلا role كلذ ةّكص يف باتك يناكوشلا مامإلا بتك دق» :- ا ّيدهملا

 .«حيسملاو «لاجدلاو ,رظتنملا يف ءاج ام رتاوت

 يف رثألاو Kd لهأ ةديقع) : هترضاحم يف دابعلا دمح نب نسحملا دبع خيشلا -
 ,” / ددع .ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم يف ترشن ,(رظتنملا ئدهملا

 .ه ٠۳۸۸ / ةدعقلا يذ SN ةنسلا

 لوقي دق» :هيفو 6١" ةحفص (لاجدلا ميسملا ةديقع) : هباتك يف بويأ ديعس -

Bl:؟كلذ فيكو :لوقنف ,ةفيعض [ يدهملا ىنعي ] هيف تدرو ىلا ثيداحألا ! 

 نبا ةريصب نع اذه باغ فيكو ؟ فعضلا اذه لبنح نب دمحأ مامإلا نيبتي ملأ
dagنبا هذيملتو  Ailيذلا يناكوشلاو ,يعفاشلا مامإلا نع اذه باغ فيكو !؟  

 ؟ .«فيك ةرتاوتم ّيدهملا ثيداحأ GL عطق

 يف لقن (رظتنملا ّيدهملا ركنأ نم ىلع رثألاب جاجتحالا) يف يرجيوتلا خيشلا -
 .مّدقتملا يناكوشلا مالك نم ًاءزج ٤١ ةحفص



 PANS اهرتاوت وأ 1 يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا - لوألا بابلا

 لك قاس لب دقنلا عاونأ نم عون ّيأب يناكوشلا هلقن امل مهنم دحأ ضرعتي ملو
 ABE يدهملا ثيداحأ رتاوت ركنأ نم ىلع درلاو جاجتحالا ضرعم يف همالك مهنم

 دش يذلا نيمأ دمحأ رمأ نم ناك ام لإ Land اهرتاوتب مهداقتعا ىلع اذه ّلد ام

 .بابلا اذه نم لوألا لصفلا يف pis اك كلذ يف مهنع

FY(ه ۱۲۹۱ /ت ) يجنلبشلا نمؤم نب نسح نب نمؤم  : 

 ماقلا ئدهملا هللا دبع نب دمحم وه رظتنملا ةفيلخلا ,LL ...» :راصبألا رون ىف لاق

 هتامالعبو هب ربخأ اك ءاهلهأ نم FY ؛ ةرونملا ةنيدملاب دلوي وهو «نامزلا رخآ يف

ceilىو الإ وه نإ ط ئوهلا نع قطني ال يذلا هل  OE SS 

 كلذب لاق نم داتعاو cal دبع سيل وه ّيدهملا مامإلا دلاو مسا ol مّدقت :لوقأ

Ufمسا ثيداحأ ىلع وه  allyيدهملا , Sayليصفتلاب اهيف ام  BFS]وه انه مهما  

 . .هيف ةدراولا ثيداحألا فعضب لوقلا فالخ ىلع وهو .يدهملا روهظب هداقتعا

 :(دئاوف ) ناونع تحتو Lenk يجنلبشلا لاقو

2 3 ete 1 «رهظألا : قعاوصلا يف لاق : ىلوألا GTليقو ,ئسيع لوزن لبق ّيدهملا جورخ  : 

Ode . 

 Mas ضرألا أله Sly ,هتيب لهأ نم FT voll نم رابخألا رتاوت : ةيناثلا

 ضرأب دل بابب لاّجدلا لتق ىلع ئسيع نواعي JT ىلع رابخألا رتاوت : ةثلاثلا
 . "”«ماشلاب نيطسلف

LON مجنلا: ds sill ِنَع قطني Gg ل : ئلاعت هلوق نم وهف هلبق امو «4/01“ : مجنلا )١( 

AY: يجنلبشل sats ا/راصبالا رون (¥) 

 )( :يجنلبشلا / راصبألا رون 184.



tenes YAYيفاكلا نع عاقل ...00000.0000 600600060600006 66050 ن يمن ممم يم مر فتنة فمي م مف  

 : (د 1:4 /ت) ةيعفاشلا يثفم نالحد ينيز نب دمحأ - ۸

 روهظ ركذ اهيف ءاج call ثيداحألاو» : ةيمالسالا تاحوتفلا هباتك ىف لاق

 وه ام اهيفو ,نسح وه ام اهيفو ,حيحصلا وه ام اهيف «ةرتاوتم ةريثك ّيدهملا

 ىتح ًاضعب اهضعب يوقي اهيجرخم ةرثكو ءاهترثكل اهنكل CAS وهو فيعض
 ,ةمطاف دلو نم Bly «هروهظ نم EY GT هب عوطقملا نكل « عطقلا ديفت تراص

 uc ضرألا الي ِهّنأو

 ديدحت اّمأو ةعاشإلا رخآ يف يجنزربلا لوسر دمحم ديسلا ةماعلا كلذ ىلع هن

 نم صن دري ملو cal الإ هملعي ال بيغ كلذ GY ؛ حصي الف ةنيعم ةنسب هروهظ

 . «دیدحتلاب عراشلا

 :(ده١١١٠/ت) يراخبلا يجونقلا نسح قيدص دمحم ديسلا - ۹

 ًاضيأ يهو » :- ةعاسلا اهبقعت يتلا ally ماظعلا نتفلا يف باب  ةعاذإلا يف لاق

 ىلع هيف ةدراولا ثيداحألاو [LAS وهو ,يمطافلا رظتنملا دوعوملا ّيدهملا :اهنم

 نيواود نم اهريغو OI يف يهو «رتاوتلا de غلبت Lae ةريثك اهتاياور فالتخا

 .ديناسملاو مجاعملا نم مالسإلا

 يمرضحلا نودلخ نب نمحرلا دبع نيدلا ديؤم يضاقلا اهيف لوقلا حضوأ دقو

 بابلا يف نوُجتحي :لاق ثيح .(ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا) هباتك يف يبرغملا
 .:[ لاق مث cate هلقن ام رخآ [UN نوركنملا ايف ملكتو AEN اهجرخ ثيداحأب

 نيئّدحملا نع قّقحلا لوقلاو «عابتالاب قحألا قحلا bb ؛يغبني امك سيلو

 )١( :؟ ةيمالسالا تاحوتفلا ١١؟.



 PAYS اهرتاوت gh A يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا - لوألا بابل

 ثلاث ال نارمأ ,ثيداحألا لاجرو ,ةاورلا يف ربتعملا SI ,عاقلاو shall نيب نيزيمملا

 ةلادعلا نم لوصألا لهأ Le هربتعا ام نود قدصلاو ,طبضلا :امهو امه

 .اهريغو

 ىلإ قرطتي كلذ لثمو فيك .كلذ ريغب ثيدحلا eo ىلإ نهولا قرطتي الف

 .نيحيحصلا لاجر

 ,يناربطلاو ,مكاحلاو ,ةجام نباو .دواد يبأو ,يذمرتلا دنع ّيدهملا ثيداحأو

 سيل اه نيركنملا ضرعتف .ةباحصلا نم ةعامج ىلإ اهودنسأو che oll ىلعي يبأو

 ثيداحأو .تاعباتملاو دهاوشلاب هرمأ ىؤوفتيو ًاضعب هضعب دشي ثيدحلاو

 نيب روهشم هرمأو .فيعض اهضعبو «نسح اهضعبو «حيحص اهضعب » ّيدهملا
Bistءراصعألا رم ىلع مالسإلا لهأ نم  BY blyروهظ نم نامزلا رخآ يف  

 يلوتسيو ,نوملسملا هعبتيو لدعلا رهظيو «نيدلا ديؤي يوبنلا تيبلا لهأ نم لجر
 .يدهملاب ئمسيو :ةيمالسإلا كلاملا ىلع

 ىلع حيحصلا يف ةتباثلا ةعاسلا طارشأ نم هدعب امو لاّجدلا جورخ نوكيو

Sly co Jlئسيع  IHهلتق ىلع هدعاسيف هعم لزني وأ «لاجدلا لتقيف هدعب نم , 

 .«هتاولص يف ّيدهملاب مايو

 هريغو مكاحلا نع لقنو- ًافنآ دم اك- هنع هلقن ام عيمج يف يناكوشلا عبات دقو

 OE ئدهملا ثيداحأ the يف مهلوق

AVELVVY deb YIN) 

AYA (؟) ةعاذالا: 



eee Atيفاكلا نع عاقل  

 ٠ /ت ) يرصملا يعفاشلا يناولحلا ليعامسإ نب دمحأ نيدلا باهش ١1:8 (ه :

 يف يدهشلا رطقلا) :مساب فرعت يهو .ًاتيب نيسمخ نم ةيرعش ةموظنم هل
 دحأ يعفاشلا يسيبلبلا دمحم ثّدحلا ةموظنملا هذه ion دقو .( يدهملا فاصوأ

 Cr يدرولا رطعلا ) ب ئمسملا هباتك 3 يرجف ا . رشع عبارلا ن نرقلا لئاوأ ءاملع

 .(يدهشلا رطقلا

 : هتموظنم يف يناولحلا لاق
a 4a 6 4 

 ليلذ عينملا هزع الث اًرلط كولعملا ل لن يو

 ju مظعيو wets لك gis (LOY Geol هلو
 Sel يرجي نيح هيهاضي ال اريخ ٌضرألاو ًءامسلا ضيفت 3

 لوحفلا هاور امك اهاوس وأ ایس FR Uh قبب مل

 0 ليضفتلا اذك نكيلو atl pal ئّتح حيسملا thy مث

 ءاهمظان دنع Zoagll ثيداحأ ho ىلع Ja ام تايبألا هذه ىف SI كش الو

 .نامزلا رخآ يف إل هروهظب هعطق عم

 ١ (يرجهلا رشع عبارلا نرقلا لئاوأ ءاملع نم) يعفاشلا يسيبلبلا دمحم ثّدحملا :

 هخيش نع يدرولا رطعلا يف لفن  ghهحرش يف لاق هلأ يواربشلا مالسلا دبع
 "«اهراكنإل ىنعم الف رتاوتلا تغلب ئدهملا ثيداحأ» :- رحسلا درو لع

 .Jae هلاطبإ يف ةريثك US دروأ مث « ئسيعالإ يدهمالو » :ثيدحل ضّرعتو

 : هباتك يف (ه ”517/ت) يربآلا نسحلا gl نع BH ّيدهملا ثيداحأ رتاوتب لوقلا

 Muu زلا حابصم :هباتك يف (ه /٩۱۱ ت )يطویسلانعو  يعفاشلابقانم

 )١( :ىعفاشلا يناولحلا / ّيدهملا فاصوأ يف يدهشلا رطقلا 5/8.

 :يسيبلبلا/ يدرولا رطعلا (؟) 44,

 يدرولا رطعلا (؟) :٤٥ .



 PAO اهرتاوت وأ AB يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا - لوألا بابلا

 :(ه١١١٠/ت) يفنحلا يسولآلا تاكربلا وبأ - ۲

 لوقلا ىلع  هنع ىلاعت هلا يضر ّيدهملا جورخ اهنف» :ةعاسلا تامالع نع لاق

 [ يف ] ا ٌلدتسا نإو ءالضفلا نم att ركنأ نم ةربع الو ,ءاملعلا AST دنع حصألا

 ام قعاوصلا يف رجح نبا لاق ge ,ئسيع YY يدهم ال : ةفيعضلا تاياورلا ضعب

 . “4 BUT MS Sg » :ىلاعت هلوق :هصن

 يف تلزن ةبآلا هذه نإ :نيرّسفملا نم هعبت نمو «ناولس نب لتاقم لاق
 | ."””«يدهملا

 دالوأ نم :ليقف هبسن يف فلتخاو» :32. يدهملا بسن يف فالتخالا يف لاقو

 دالوأ نم هنأ :حصألاو cpl دالوأ نم :ليقو «بلطمل | دبع نب سابعلا

 | 2م
 . «نيسحلا

 : (ه 119 /ت ) يدابآ ميظعلا قحلا سمش دمحم بيطلا وبأ - ۳

 مالسإلا لهأ نم BUSI نيب روهشملا Gf ملعاو» :دواد gl ناس حرش يف لاق

 ديؤي «تيبلا لهأ نم لجر روهظ نم نامزلا رخآ يف BY هلأ ءراصعألا رمم ىلع
 ئمسيو :ةيمالسإلا كلاملا ىلع يلوتسيو ,نوملسملا هعبتيو ,لدعلا رهظيو «نيدلا
 حيحصلا يف ةتباثلا ةعاسلا طارشأ نم هدعب امو لاجدلا جورخ نوكيو ,يدهملاب
 هدعاسيف هعم لزني وأ ,لاجدلا لتقيف هدعب نم لزني ل ئسيع Sly «هرثأ ىلع
 نسو ّيدهملا ثيداحأ جرخأ نم ركذ F « هتالص يف ّيدهملاب Fly abs ىلع
 نب نمحرلا دبع خرؤملا مامإلا غلاب دقو : لاق نأ ىلإ  ةباحصلا نم هيلإ تدنسأ

 .أطخأ لب بصي ملف ءاهلك ّيدهملا ثيداحأ فيعضت يف ,هخيرات يف يبرغملا نودلخ

 ,١11/4:فرحرلا )١(

 :VV ظعاوملا ةيلاغ (؟)
 .۷۷: ظعاوملا ةيلاغ (")



cena VAIيفاكلا 230 ا ا  

 الإ يدهم Yo :لاق هلأ ًاعوفرم يور اب ّيدهملا نأشل نوركنملا كشمت امبرو

 وهو the نب نابأ :هيفو ,مكاحلاو «قهببلا هفعض ثيدحلاو .«ميرم نب ىسيع
2 )0 ّ 
 . «ثتيدحلا كورتم

 ٤ - (ه 4١1ه /ت ) يكلاملا يناثكلا رفعج نب دمحم هللا دبع وبأ :

 رظتنملا دوعوملا ّيدهملا جورخ ثيداحأ) ناونع تحتو «رثانتملا مظن يف ركذ

 مهلصوأو BERG هللا لوسر نع ةباحصلا نم يدهملا ثيداحأ ئور نم ( يمطافلا

 نم مالك لقن م ,نيئّدحملا رابك نم مهثيداحأ جرخأ نم مث .ًايباحص نيرشع ىلإ
 :مهو ؛مهرداصم ىلإ ةراشإالا عم اهرتاوتب لاق

 .ثيغملا حتف :هباتك يف (ه ٠١ 7/ت) يواخسلا

 ,يعفاشلا بقانم : هباتك يف (ھ ۳۹۳/ت ) يربآلا-

 .همساب حرص ملو ال ّيدهملا يف هل فيلأت نم هلقن ء(ه ۱۱۸۳/ ت ) يقارعلا-
 .همساب حّرصي ملو dog pt دحأ نمهلقن a) ۱۱۸۲/ت ) سوسج خيشلا

 ASI بهاوملا حرش :هباتك يف (ه ۱۱۲۲/ ت ) يناقرزلا -

 .افتكالا يناعمب افولا يناغم : فلؤم-

 | .راونألا حئاول : هباتك يف (ه /VVAA ت ) ينيرافسلا -

 ,رظتنملا يف ءاج ام رتاوت يف حيضوتلا :ةلاسر يف (ه ١6١١/ت) يئاكوشلا -

 .حيسملاو ؛لاّجدلاو

 GY ,هئيداحأ نم هيلع تفقو ام انهه تدروأل ليوطتلا ةفاخم الولو » :لاق مث

eal;له ئرت اي :نولوقيو «هرمأ يف نوككشتي تقولا اذه يف سانلا نم ريثكلا  

 هَّنأ عم .هدمتعيو نودلخ نبا مالك عم فقي مهنم ريثكو ؟ ال مأ ةيعطق هئيداحأ

TV :۱۱ يدابآ ميظعلا قحلا سمش/ دواد يبا نئس حرش دوبعملا نوع )١( 



PAV seas -اهرتاوت وأ« ا يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا Jalil wlll 

 ."”«هبابرأل نف IS يف عوجرلا قحلاو .ناديملا اذه نم سيل

 رظتنملا ّيدهملا يف ةدراولا ثيداحألا نأ :لصاحلاو» :رخآ عضوم يف لاق مث

 RB ميرم نب ىسيع انديس لوزن يفو ءلاّجدلا يف ةدراولا كلذكو «ةرتاوتم

 : (ه 1701 /ت ) يروفكرابملا  ؛

ths.ىلع درو «يدهملا ثيداحأ نأشب هيلإ بهذ ايف نودلخ نبا يروفكرابملا  
 اذهل مكاحلاو قهيبلا فيعضتب « ميرم نب ىسيع Y يدهم الو » ثيدحب كشت نم

 لوقلاف :لاق مث ,ثيدحلا كورتم وهو ؛هدانسإ يف ملاص نب نابأ دوجول .ثيدحلا
 . "'«باوصلاو GLI لوقلا وه هروهظو ّيدهملا مامإلا جورخب

 مامإلا ثيداحأ رتاوت نأشب ينابرلا حتفلا يف يناكوشلا مالك دروأ ًاريخأو
 .ًافنآ مّدقتملا يدابآلا مالكب رم ام وحن ىلع HAL ئدهملا

 : (ه ةنس دعب يفوت ) فصان يلع روصنم خيشلا 5

 - كا يدهملا ةفيلخلا يف  عباسلابابلا يف (لوصألل عماجلا جاتلا) :هباتك يف لاق
 :هصن ام

gan 

 نم لجر روهظ نم HY نامزلا رخآ يف هلأ ًافلخو We ءاملعلا نيب رهتشا»
falنوملسملا هعبتيو ؛ةيمالسإلا كلامملا ىلع يلوتسي «يدهملا ىمسي تيبلا , 

 وأ ,هلتقيف هن ئسيع Sing .لاّجدلا رهظي هدعبو ,نيدلا ديؤيو ؛مهنيب لدعيو

 .هلتق ىلع ّيدهملا عم ئسيع نواعتي

 نيثّدحلا رباكأ اهجّدخو «ةباحصلا رايخ نم dele ّيدهملا ثيداحأ ىور دقو

 .۲۲۵-۲۸۹/۲۲۸ يناتكلا/ رتاوتملا ثيدحلا نم رثائتملا مظن (۱)

 NYY :رتاوتملا ثيدحلا نم رثانتملا مظن (۲)
 . يدهملا يف ءاج أم باب_ 11721 / ثيدحلا حرش يف- يروفكرابملا/ يذوحألا ةفحت (۳)



Ee ESS SEESEESTOCECEEOOOOOOOOSOOSOOOOOOOOOS AARيفاكلا نه عاقل  

 ئدهملا ثيداحأ فض نم أطخأ دقلو ,...و ةجام نباو ءيذمرتلاو .دواد يبأك

Usميرم نب ىسيع الإ يدهم ال » ثيدح نم يور امو :هريغو نودلخ نباك  ». 

 .«امهربغو مكاحلاو قييبلا هلاق اك فيعضف

 : (ه ١71/1 /ت ) يرصملا نيسح رضخلا دمحم خيشلا - ۷

 ةّكص ركنأ نم ىلع هيف در AB ّيدهملا لوح Ab لاقم رضخلا دمحم خيشلل
 ,عوضوملا نم اهتيقنت دعب ّيدهملا ثيداحأ GF عقاولاو» :لاق AB ّيدهملا ثيداحأ

 ْنأ ةريصب ىلع ثحابلا ملاعلا عيطتسي ال اهنم قابلا BG «هنم بيرقلاو فيعضلاو

 .ةعوضوملا ثيداحألا نع هفرصي امك ,هرظن ate فرصي

 :لاقو ءاهرتاوت يف يناكوشلا مالك لقن مث

 عضو نم ثيداحألا هذه نإ :ةلمج يدها ثيداحأل نيركنملا ضعب لوقي

 ! ةلاحم ال ةعيشلا

 ,هدنس لاجر انيّصقت ام اهنمو ءاهديئاسأب ةيورم ثيداحألا هذه Sb ءاذه ٌدرُيو

 ليدعتلا لاجر نم  دحأ مَنُ ملو ؛طبضلاو ةلادعلاب اوفرع نمت مهاندجوف
) 55 8 

 . «لاجرلل مهدقن ةرهش عم « عّيشتب  ميرجتلاو

 : لوقأ

 ! لبالا دعس اي دروت اذكه ام

 Beall ٌدرلا اذه fee نيركنملا ىلع دري نأ 4 رضنحلا دمحم خيشلل ناكام ثيح

 NEY 0 فصان يلع روصنم خيشلا/ لوصألل عماجلا جاتلا )١(
 ندمتلا ةلجم هترشن لاقم 875 :يرصملا نيسح رضخلا دمحم خيشلا / يدهملا ثيداحأ يف ةرظن (؟)

 ,م16 مال قشمد- يمالسإلا



 7, اهرتاوت وأ ال يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا Sg fll بابلا

 ! ةعيشلا نم نيحيحصلا لاجر يف مك ًاديج ملعي وهو «فالتخالا روذجل

 يفو «ليدعتلاو حرجا نازيم يف ةمبت سيل hall Sl :لوقي نأ هيلع ناك لب
 ةاور نعطو «طبضلاو ةلادعلاب اوفرع eel تبثي ام ةعيشلا لاجر نم نحيحصلا

 ىتكا ولو «ءيشب (نيحيحصلا) حلاص نم سيل مهتايورم ضفرو .ًاقلطم ةعيشلا

SLفاصنالاو باوصلل برقأ ناكل ,هتصالخ يف هلاق ام مهيلع . 

 تسرد نأ ابو «حيحصلا نم دعي ام ّيدهملا ثيداحأ يف َّنِإ : ةصالخلاو» :لاق

 اك لوقلا ىلإ ًاجلم ينارأ ؛ثيبخلا نم بيطلا هب زيي ام ىلع تفقوو «ثيدحلا ملع

 = يلبق نم ثيدحلا لاجر لاق

 . "”«ةعنطصم ةيضق تسيل ئدهملا ةيضق وإ

 : (ه 1١8٠١ /ت) يعفاشلا يرامغلا ضيفلا وبأ - ۸

 ىنسحلا يراغلا ضيفلا وبأ « قيدصلا نب دمحم نب دمحأ ديسلا دافأو داجأ دقل

 نبا مالك نم نونكلملا مهولا زاربإ) :عئارلا هباتك يف يبرغملا يعفاشلا يرهزألا

 .(يدهملا ثيداحأ يف نودلخ نبا نعط داسفل يدبملا دشرملا وأ نودلخ

 ةدراولا ثيداحألا در ىلع هقفاو نمو نودلخ نبا أطخ يرامغلا ديسلا تبثأ دقل

 .هلبق نم دحأ هقبسي مل ا ةّنُسلا قرط نم اهرتاوت تبثأو A ّيدهملا مامالا يف

 ًاسفن نيثالث مهددع غلبي dele ئطاوت ةلاحإب ةيضاق ةداعلا نأ خي الو» :لاق

 .لاحلا يف هيلع فوقولا اننكمأو انغلب ايف كلذو .تاقبطلا عيمج ىف ديزأف

 نب هللا دبعو .يردخلا ديعس I ثيدح نم ًادراو يدهملا ريخ اندجو دقف

 )١( :یدهملا ثيداحأ ىف ةرظن ۸۳١.



ya.يفاكلا نع عاق ا ا  

 ءزج نب ثراحلا نب هللا دبعو ,نابوثو «ةملس 1 «بلاط ul نب es «دوعسم

 نب ةرقو ,يراصنألا هللا دبع نب رباجو «كلام نب سنأو ةريره يبأو «يديبزلا
 «صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو , ةمامأ يبأو , ةبيبح و ,سابع cule «doll سايإ

 ءيرادلا يقو «يلع نب نيسحلاو «بلطملا دبع نب سابعلاو ءرساي نب رامعو

 Chey ؛ةحلطو lad نب رمع نب هللا دبعو «فوع نب نمحرلا دبعو «ةشئاعو

 لسرم نمو «لبج نب ذاعمو ؛ينهجلا ةرم نب ورمعو «نيصح نب نارمعو «يلالملا

 لثم يف يه يتلا عيطاقملاو ,تافوقوملا نود تاعوفرملا يف اذهو ,بشوح نب رهش

 . حوفرملا ليبق نم بابلا اذه
 ."”«ةيافكلا اهنم عوفرملا يف نكلو Lily ًاددع هنم انركذل كلذ انعبتت ولو

{4% 

 نمو ؛مهريغو نيعباتلا نم اهاور نم ىلإ #4 ةباحصلا ءالؤه ثيداحأ عجر

 ءامسأ نم هركذ ا أدتبا ثيح نم  جارخإلاو عاجرإلا اذه ليصفتب داع #

 BL يدهملا ثيدح مهدنع دجو نيذلا ةباحصلا

 :لاقف هيلع سقو AE يردنخلا ديعس gl :مهؤأ ثيدح نع هلاق ام ركذنسو

alyةرظن يبأ قيرط نم هنع دروف :يردخلا ديعس يبأ ثيدح , alyقيدصلا  

 .ىدعسلا ديزي نب نسحلاو , ىجانلا

siوبأ هجرخأف : ةرظن يا قيرط  coalsنارمع ةياور نم 0 امهالك مكاحلاو  

 نم ةسمحلو ةباحصلا نم ةثالث «نيرخآ ةينامث ددعلا اذه ىلع داز دقو ENV :نونئكملا مهولا زاربإ )١(

 ىلع ديزي ام كلذب لغش ىّتح رحآ دعب ًادحاو مهتاياور ظافلا تبثأ مث gall مامإلا هباتك يف نيعباتلا
 .باتكلا تاحفص فصن



 PVs اهرتاوت وأ إل يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا- fall بابلا

 دواد ةياور نمو «ديز نب ديعس ةياور نم هحيحص يف ملسم هجرخأو هنع «ناطقلا

 اک مسالاب ال فصولاب هركذ ملسم حيحص يف عقو نکل .هنع ءامهالك دنه يبأ نبا

ab ulyمكاحلاو «قازرلا دبع هجرخأف :ديعس يبأ نع «يجانلا قيدصلا يبأ  

 مكاحلاو ءهجام نباو .يذمرتلاو .دمحأ هجرخأو .هنع «ةرق نب ةيواعم ةياور نم

 ةليمج يبأ نب فوع ةياور نم مكاحلاو sel هجرخأو .هنع «يمعلا ديز ةياور نم

 aed هجرخأو .هنع ,ديبع نب نابلس ةياور نم مكاحلا هجرخأو .هنع ,يبارعألا

 دمحأ هجرخأو .هنع LAWS يدبعلا نوراه aly abel نب رطم ةياور نم مكاحلاو
 نب ءالعلا ةياور نم ًاضيأ هجرخأو .هنع «هدحو نامهط نب رطم ةياور نم ًاضيأ

a ع ٤ 

 يف ديزملا ةياور نم وهو .هنع «يجانلا قيدصلا يبأ نع ,ديمح نب دبع لصاو
 .«ديناسألا لصتم

 هذه يف كرتشملا ردقلا BY ؛ ال ئدهملا روهظ رتاوت ةجيتنب ئبتنا ًاريخأو

 اذل  هريبعت دح ىلع نامزلا ST يف ّيدهملا ةفيلخلا دوجو وه ًاعيمج ديناسألا
 ." عومجلا رابتعاب دوجولا اذه رتاوت

 اذه هيلع خي نم مويلا سانلا يف رثك دقو» :هباتك نم رخآ عضوم يف لاقو

 يدهملا روهظ ركني نم هّلضيو ؛هلهج ملعلا طارص نع هدعبيو «هلهجيو رتاوتلا
 مدعو «فيعضتلا بابسأب هلهج عم «هيف ةدراولا ثيداحألا فعضب عطقيو  هيفنيو

 )١( مهولا زاربإ المكنون:٤۳۸.

LEV (؟)نوئكمل | مهولا زاربإ: 



etree renee eee ete teeta teen reer teas vayيفاكلا نه عاقل .....6.0.666.66666 666666666  

 ale غارفو ءفيرشلا ملعلا اذه ئدابم هروصتو .فيعضلا ثيدحلا ىنعم هكاردإ

 يف هدانتسا Uly ,فيرعتلاو BLL نايبلا نع اهرتاوتب ةينغلا ئدهملا ثيداحأ نم

 زملو ؛ةبوذكملا ةروزملا للعلا نم هئيداحأ ضعب يف نودلخ نبا هركذ ام درج هراكنإ

 هذه يف هل سيل نودلخ نبا GT عم ,ةبولقملا UY تاحيرجتلا نم اهتاور تاقث هب

 ىقوتسا الو ؛نأشلا اذه يف مهس الو بيصنب هل برض الو «ناکم ةعساولا باحرلا

 .نازيم الو لايكمب هنم

 فيعضت وأ حيحصت لبقي الف ,هيابرأ ىلإ ّنف لک يف عوجرلا :قحلاو al نم تيبلا

 Calis ثيدحلا bubs نم الإ

 BL ئدهملا ثيداحأ رتاوتب لاق نم مالك- كلذ لبق  يرامغلا ديسلا لقن دقو

 نباو «يطويسلاو «يواخسلاك ؛ SY نونفل نينقتملا نيئّدحملاو داّقنلاو ظافحلا نم

 .يناكوشلاو ,يجونقلاو SB gly ؛يمتيهلا رجح

 :دصارملا نع لقنو

 رظتني لح el نعهب  ربخلا حص دق طارشألا نم امو
 ادضتعاف هلقن ىف ةرثسك اذ ادرو اضيأ ىدهملا ربسخو

 وهو هب رابخألا ترئاكت Ce ًاضيأ اذه :دصاقلا جهبم يف هحراش لاقو» :لاقو
 ىلإ تلصو اَّنأ يواخسلا ركذ ثيداحأ يف درو «نامزلا رخآ يف ثوعبملا يدهملا

 MC shal | ٠ ٠ ٌدح

 LEM :نوئكملا مهولا زاربإ )١(

 Fee يسالا يبرعلا دمحم خللا ةي ahaa نيكل هدول 0



 PAs اهرتاوت وأ, ل يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا Jal بابلا

 : لاجملا اذه يف هل نيباتك ىلإ راشأ نأ دعب  رظتنملا ّيدهملا هباتك يف لاقو

 LT تنّيبو .رظتنملا يدهملا ثيداحأ ركنأ نم معز هيف تلطبأ باتك اذهو»
 :هتيمسو ,ةلاضلا ةعدتبملا قرفلا the نم ًالاض ًاعدتبم ربتعي اهركنم Gly «ةرتاوتم
 . "”«رظتنملا ئدهملا

 يف رم ام وحن ىلع ّيدهملا ثيداحأ رتاوتب لاق نم مالك باتكلا اذه يف لقن دقو

absنكمأ يتلا ّيدهملا يف ةدراولا ثيداحألاو» :لاقو ,(نونكملا مهولا زاربإ)  
 ,ربجنملا فيعضلاو «نسحلاو ؛حيحصلا :اهنم lade نوسم اهنم اهبلع فوقولا
 عيمج ىلع اهنود ام ىلع رتاوتلا فصو قدصي لب ؛ةهبش الو كش الب ةرتاوتم يهو

 . "”«لوصُألا يف ةررحلا تاحالطصالا

 : (ه ١186 /ت) عناملا زيزعلا دبع نب دمحم خيشلا £4

 ىلإ ملعلا بلط يف رفاس .دجنب ميصقلا نم ةزينعلا ةدلب ءاهقف نم خيشلا اذهو
 دمحمو , يمساقلا نيدلا لامجو «هدبع دمحم خيشلاب قتلاو «قارعلاو ,ماشلاو « رصم

 ةيدوعسلا فراعملل ًاريدم ًاريخأ هدلب يف نّيع دقو ءمهب رثأتو «يسولآلا يركش

 . "”يعرشلا ءاضقلا زييق ةئيط ًاسيئرو

 بكاوكلا) هباتك يف ىراج ثيح .رمألا لّوأ نودلخ نباب !SU خيشلا رتغا دقل
 BL يدهملا al ةحّرصملا تاياورلا ee ركنأف .نودلخ نبا ءارآ ( ةّيردلا

 رظنلا قيدحت ) مسا اهيلع قلطأ ةلاسر GE .باوصلاو قحلا ىلإ عجر هلأ الإ

 Ball) مامإلا رابخأب

 .ديهمتلا نم :6 : رظننملا ّيدهملا )1(

 .ةمدقملا نم ۸: رظتنملا gall (؟)

 YOR يلكرزلا / مالعألا (©)



 يفاكلا نع عاقل. ا ۳44

 ةعماجلا يف سيردتلا ةئيه وضع .دابعلا دمح نب نسحلا دبع خيشلا تبثأ دقلو
 ةحيحصلا ثيداحألاب بذك نم ىلع درلا :هلاقم يف ةرؤنملا ةنيدملاب ةيمالسإلا

 ةينيدلا نوؤشلا سيئر دومح لآ ديز نب هللا دبع خيشلا أطخ ough يف ةدراولا

 لوسرلا دعب رظتني ئدهم ال) هباتك يف عّرذت نيح ءرطق ةلود يف ةيعرشلا مكاحلاو
 BE يدهملا مامإلا يف هدراولا ثيداحألا tue هراكنإ يف عناملا خيشلاب ( رشبلا ديس

 ةدراولا ثيداحألا ةّكصب هلوق دّكؤي ام عئاملا ةلاسر نم دابعلا خيشلا لقن ثيح

 .نأشلا اذه يف

 دقتعن اذهو .:» : عناملا لوق  ًاضيأ يرطقلا ىلع هدر يف - يرجيوتلا خيشلا لقنو

 Sle il دبع نب دمحم همسا ,نامزلا رخآ تيبلا لهأ نم لجر جورخب مزجنو

 Oh gy ًالظ تئلم اک .ًالدعو ًأطسق ضرألا

 ل ر ا لا عدا حم يش

 get july" ةراخ هلو .فيرشلا

 AN لهأ ةديقع) a pole يف دابعلا دمح نب نسحلا دبع خيشلا هنع لقن دقو
 ناكو ABE ئدهملا ثيداحأ ةّكصب هداقتعا دكؤي LOC bell ّيدهملا يف رثألاو
 اذه :دئاوزلا يف» :لاق ST «ةجام نبا ناس يف ثيدح ىلع هتقيلعت هنع هلقن امم
 . « نيخيشلا طرش ىلع حيحص لاقو .كردتسملا يف مكاحلا هأورو . حيحص دانسإ

 ددع_ه ١1٠١ / ةرشع ةيئافلا ةئَسلا 41 ددعلا ةيدوعسلا- ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم يف لاقملا رشن )١(
 .صاخ

 .۲۹۹ :يرجيوتلا/ رظتنملا يدهملا ركنأ نم ىلع رثألاب جاجتحالا (؟)
(WY)ثلاثلا ددعلا/ةيدوعسلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم يف ةرضاحملا ترشن 3  acs.يذ لوألا  

 ,ه17/8/ةدعقلا



 PAO ss اهرتاوت وأ . ا يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا- fall بابلا

  ّيدهملا ثيداحأ ةّحصب لوقي ال نم ثيدحلا بتك pie نم ًادحأ دجأ مل: لوقأ

 اذه يف ةدراولا ثيداحألا نم بتكلا كلت يف دري ام قيقحت يف مهفقوم نم رهظي اك

 , مهريغو قهببلاو « مكاحلاو «يذمرتلاك ثيداحألا كلت حّصص نم نونيبي ذإ نأشلا

 ١ .فاطلا رخآ يف ريغ ال مهنم ةسمخ ركذنسو كلذ ىلع مهتعباتم عم

 ١ - يدودوملا ىلعألا وبأ :

Ceيتلا ثيداحألا رثؤت نأ يغبني ال هّلأب ء(تانايبلا) هباتك يف يدودوملا  

 يف ةدراولا ثيداحألا نم هتّكص cat Le داقتعالا ىلع ّيدهملا يف سانلا اهعضو

 ال تاياورلا َّنَأِب لوقلا - لاح ّلك ىلع بعصلا نم SP ريغ» :لاقف .نأشلا اذه

 !! ًالصأ اهل ةقيقح

lolاذإ  La peرظنلا  Leمهسفنأ ءاقلت نم سانلا امف لخدأ , LALلمحت  
 يف رهظيس هلأ ربخأ 4 cell َّنأ :يهو ءاهبف كرتشملا ردقلا يه ,ةيساسأ ةقيقح

 بابسأ اههجو نع وحيو Yue ضرألا أله tI لماع معز نامزلا رخآ
 .«هللا قلخ يف ءاخرلا hay «مالسإلا ةملك اهيف يلعيو ,ناودعلاو ملظلا

 : ينابلألا نيدلا رصان - ۲

 يف Ol ملعيلف ّيدهملا ةلأسم اّمأ» :هصن ام ,يدهملا لوح) ناونعب هل لاقم يف لاق

 دروم انأو ,ةحيحص ديناسأ هل اهنم ريبك مسق «ةحيحص ةريثك ثيداحأ هجورخ

 ."«...:لوقأف ءاهيف اونعط نيذلا ةهبش عفدب كلذ بقعم مث ءاهنم ةلثمأ انه

 فرتعا نم ًانيبم AB ّيدهملا يف ةدراولا ثيداحألا نم ةلمج كلذ دعب دروأو

 . :۱۱١ يدودوملا/ تانايبلا (۱)

 / ةدعقلا يذ (17 ) ةنّسلا قشمد- يمالسالا ندمتلا ةلجم هترشن لاقم- ٠٤١ : ينابلألا/ ّيدهملا لوح (؟)

 ھ۷۱



eee eee rere vatىفاكلا نع  

 .مهاثمأو يبهذلاو ,مكاحلاو «يذمرتلاك مالعألا نم اهتّكصب

we Hhها 8  > Gy,اهرتاوت يف يناكوشلاو يجونقلا مالك لقن مث  Lal 

 ةتباث ةديقع ّيدهملا جورخ ةديقع َّنِإ :لوقلا ةصالخو» :لاقملا رخآ يف لاقو
 تافص نم اهب ناهيإلاو «بيغلا رومأ نم LEY ؛ اهب نايإلا بجي لي هنع ةرتاوتم
 َنيْذَلا Silt tosh هيف 25 ال ُباَتكْلا كلذ * ملط :ىلاعت لاق اك نيقتمل

ya Loهللا لأسأ «رہاکم وأ لهاج نم الإ ردصي ال اهراكنإ ّنإو 4 . .  
Ubeام ٌلكبو ءاهب نايإلا ىلع انافوتي نأ  froباتكلا يف  ON, 

 : ةقلحلا خيش لآ نيدلا ءافص خيشلا ۴

 مالسالا ST نيب امدعب - (نيدلا لوصأ) يف نيساي لآ نسح دمحم خيشلا لاق
 لوبق ىلإ نوملسملا عراس دقف اذهو ,ةيودهملا ةركفل يلمعلا عقاولا AST يذلا وه

 :هصن ام مات ناعذإب اهب ريلستلاو ءاهلقنو ,ةركفلا هذه

 خيش لآ نيدلا ءافص Gall يقارعلا ملاعلا ةليضف ةقيقحلا هذه صخل دقلو»

 :لاقف ةقلحلا

Ul,هيف ةدراولا ثيداحألا تغلب دقف رظتنملا ئدهملا  Weثروي ةرثكلا نم  

 .هتوق ناميإللو .هتمالس مالسإلل ديعيف gl fl رخآ يف نئاك اذه Gl ةنينأمطلا
 ىلع رتاوتلا فصو قدصي لب Apa الو كش الب ةرتاوتم يهو ..هتراظن نيدللو

 .لوصألا يف ةررعلا تاحالطصالا عيمج ىلع ءاهنودام

 )١( :يدهملا لوح 140
OVA (؟) ةرقبلا: 

 ) )۴:يدهملا لوح  TEVئفخيال امك ماركلا تاوفه نم |! باتكلا يف مص ام لكبو : هلوقو ,



 PAV اهرتاوت وأ AB يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفنا - لوألا بابلا

Ulعفرلا مكح اهل ةريثك يهف .يدهملاب ةحّرصملا ,ةباحصلا نع راثآلا  BIB.ام  

 ,يذمرتلاو «هريسفت يف يسولآلاو ,ةعاسلا طارشأل ةعاشإلا يف يجنزربلا هدروأ

 نباو ah jl دبعو ,يناربطلاو ee وبأو ,مكاحلاو ءةجام ily .دواد وبأو

 ,هخيرات يف بيطخم او Geely ءركاسع نباو «ميعن وبأو «ملسمو «لبنح

 معن وبأو «ةبيش يبأ نبا اذكو ,نتفلا يف دام نب ميعنو ؛ينايدرلاو ,ينطقرادلاو

 نباو ,ىنيوجلاو .هخيرات يف ينالوخلا رابجلا دبعو «يمليدلاو shally «يفوكلا

 .بجاو هجورخب نایإلاف ...ةيافك هلك كلذ ينف هنئس يف ينادلا ورمع وبأو .نابح
 OG ملسو هيلع ىملاعت ail ىلص لوسرلا ثيداحأل قيدصت هروهظ داقتعاو

 ٤ دابعلا دمح نب نسحملا دبع خيشلا :

 هل ,ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم وهو

 درلا) ناونعب لاقمو ء( رظتنملا ّيدهملا يف رثألاو G2 Jal ةديقع) ناؤنعب ةرضاحم

 ةعماجلا de يف ارشن دقو ,( يدهملا يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألاب بذك نم ىلع

 (vlad ةراشإلا تقبس امك .ةرؤنملا ةنيدملاب ةيمالسالا

 نيذلا ضعب ركذ يف اهنم ةعبارلا تناك ‹تارقف رشع ىلع a pole مّسق دقو
 .كلذ يف مهمالك لقنو ّيدهملا ثيداحأ رتاوت اوكح

 تبثأ ثيح «هترضاحمل ناونع نم هراتخا ام قدص ىلع دابعلا خيشلا نهرب دقو

 لهأل ةديقع وه ,نامزلا رخآ يف هل ئدهملا روهظب داقتعالا BI ىلع اهالخ نم

 .ًاقح رثألاو ةّنسلا

 ءاهقرط ددعتو ءاهترثك ىلع ّيدهملا ثيداحأ Bln :هلوق وه انه انمهب امو

 نيساي لآ نسح دمحم خيشلا كلذ ركذ 7١ ص « عباسلا ددعلا (VE) ةنتلا/ ةيمالسإلا ةيبرتلا ةلجم )١(

 .19 :قيدصتلاو روصتلا نيب رظتنملا ّيدهملا : رخآلا هباتك يف هركذو :ا/7 79/1 :نيدلا لوصأ يف



eee ۳۹۸يفاكلا نع عاقل  

 ىلع الإ اهاضتقمل ةقيقح YS لوقلا ًاريثك بعصي Bt لهأ نيواود يف اهتابنإو
 لهأ مالك ىلع فقي dy ءاهديناسأو اهقرط يف رظنلا نعي مل نم وأ ءرباكم وأ لهاج
 . اهيف مهب دتعملا- ملعلا

 ف هب lel نم GY 1 هللا لوسر Lane BL ole يف لخاد اهب قيدصتلاو
 :هلوقب هب نينمؤملا هللا حدتما يذلا بيغلاب ناهإلا ىف لخادو هب ربخأ ايف هقيدصت

ITDهيف بُ َبْيَراَل باتِكلا كل  Skَنيقتملل  * Giَنوُنِمْوُي  
(E. tall۳  

talهصّصخ دقف هلاقم نع  SUيذلا يرطقلا خيشلا ىلع  ANTناونعب ةلاسر  
 .(رشبلا ديس لوسرلا دعب رظنني يدهم ال)

 اب هضقنأو الإ Ley كرتي ملو ءاهلمكأب يرطقلا معازم دابعلا خيشلا دف دقو

 لهأ ءالع ىلع هبذك نيب هلأ رمألا ىف بيرغلاو RAI لهأ دنع هيلع قفتم وه

ahيرطقلا تاءاعّداب قّلعتي امف ًاصوصخ  Bfهراكنإ ىلإ هقبس نم كانه  
boرانملا يف (ه 701/ت) مّيقلا نبا لثم ّيدهملا يف ةدراولا ثيداحألا  

 BUN زيزعلا دبع خيشلاو «ماصتعالا باتك يف (ه١۷۹/ت )يبطاشلاو «فينما
)#( 

 . (ھه۱۳۸۵/ت)

 ىلع رثألاب جاجتحالا) هباتك يف - ينآلا- يرجيوتلا خيشلا ءارتفالا اذه نيب اك

 .(رظتنملا ئدهملا ركنأ نم

 )١( البقرة:1١/7-"م,
 ةيمالسالا ةعماجلا ةلجم نم ثلاثلا هدعلا- دابعلا/ رظتنملا يدهملا يف رثالار Pion لهأ ةديقع (؟)

 .۸۱۳۸۸/ ةدعقلا يذ لوألا ةنّسلا ءةرؤنملا ةنيدملاب

 ةعماجلا ةلجم نم EN ددعلا- دابعلا/ ىدهملا يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألاب AS نم ىلع درلا )۳(

 ,ه١٠5١/ ةرشع ةيناثلا ةئسلا .ةيمالسإلا



 Fs اهرتاوت وأ ةا يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا- لالا بابلا

 : يرجيوتلا هللا دبع نب دومح خيشلا 0

 ىلع ٌدرلا يف هلو .ةرّونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا ةذتاسأ نم خيشلا اذهو

 خيشلا هلاق ام عيمج هيف جردأ ثيح .مّدقتملا (جاجتحالا) باتك يرطقلا خيشلا

 هضقانتو هتفاهت رهظأو ءا ّيدهملا روهظ اهيف ركنأ يتلا هتلاسر يف يرطقلا

 يرطقلا اهابأي ةديدع تامازلإب همزلأ دقو .ًاضيأ ةّنّسلا fol ee ىلع هءارتفاو

 ,ةباحصلا رئاسو نيدشارلا ءافلخلا بيذكت تامازلالا هذه مهأ نيب نمو ,هسفن

 نم ّيدهملا ثيداحأ ةاور SY ؛ ملسم حيحصو يراخبلا حيحص :نيحيحصلا درو

 ةسارد AB يدهملا يف ةدراولا ثيداحألا ديناسأ ضعب ةساردب هتبثأ اك ءامهاجر

 | .ةلصفم ةيلاجر

 الو ضقانت يدهملا يف ةتباشلا ثيداحألا نيب سيل» :يرطقلا هدر يف لاقو

 :نيرمأ دحأ نم ولخي Ya ضراعتلاو ضقانتلا ىعّدا نمو « ةتبلا ضراعت

 .ّيدهملا يف ةتباثلا ثيداحألاب ًالهاج نوكي نأ اإ
ead; يف ًارباكم نوكي نأ Uy 

 اولاق وأ ئدهملا ثيداحأ اوحّكص نيذلا ءالعلا نم ًاددع ركذ نأ دعب لاقو

 Boo ينن يف [يرطقلا خيشلا يأ] دومحم نبا لوق ضراعت اذإو» :اهرتاوتب
 ,دومحم نبأ لوق لبقُي لهف ؛ءاملعلا نم انركذ نم لوقو اهرتاوتو ّيدهملا ثيداحأ

of,؟ داّقنلا ظاّفح لاوقأ  

 وه دومح نبا لوقو «ةلوبقملا ىه داّقنلا BULLI لاوقأف سكعلاب رمألا لب الك

 dhe ريغب لوقلاو ةفزاجلا ىلع ينبم هلأل ؛ دودرملا حرطملا

 )١( :يرجيوتلا / رظتنملا ّيدهملا ركنأ نم ىلع رثألاب جاجتحالا ۷١-۷١.

 لك ؛ رثألاب جاجتحالا (؟)



eee ee ere Leeىفاكلا نع عاقل  

 ربخأ ام عيمج عقي حو ,يدهملا جرخي تح موقت ال ةعاسلا َّنإ» :ًاضيأ لاقو

 Bla Dh ةداهشلا ققحي مل هلأ Ba الف هيف dhs وأ

 ALN لهأ ضعب ّيدهملا جورخب قّدصي هّنأب :يرطقلا لوق باوج يف لاقو
 يدهملا جورخب قّدصي هّنإف ,ALAM باتكلاب كشمت نم لك :لاقي نأ ؛هباوجف»

 ."”«رباكم وأ لهاج الإ هجورخ ركني الو ل fell نع كلذ توبل

 امو «يدهملا يف ةريثك ثيداحأ كي foil نع تبث دقو» :رخآ عضوم يف لاقو

 ضعب ةرباكم ىلإ تافتلالا زوجي الو «بجاو هب ناميإلاف AB fall نع تبث
 مهتفاقثو ةئطاخلا مهتاريكفت DLE يتلا ةتباشلا ثيداحألا در يف نييرصعلا

ky ll 

 : ناب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا . 5

 تارادإل ماعلا سيئرلا وهو «ةيدوعسلا يف ملعلا تالاجر نم وه خيشلا اذهو

 ةرضاحم ىلع اهب بقع ةمّيق ةملك هلو .داشرالاو ةوعدلاو ءاتفالاو ةيملعلا ثوحبلا

 ةعماجلا alee اهترشن (رظتنملا ّيدهملا يف رثألاو ةّلسلا لهأ ةديقع) دابع نبا خيشلا
 .دابع نبا ةرضاح رخا ىف ةرّونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا

Lalىري  thoيدهملا ثيداحأ  ABاهرتاوتب امهادحإب حّراصو . 

 ةرئاوتم لب « ةضيفت هيف ثيداحألاو , مولعم ّيدهملا رمأف» :ىلوألا يف لاق

 :ATV رثألاب جاجتحالا )

. ۱۲۷: gt (؟) جاجتحالا 

X40: SVG cle NN) 



 Ns u اهرتاوت وأ ا يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثئاثلا لصفلا - لوألا بابلا

 هذه يف ذاتسألا هاكح اك .اهرتاوت ملعلا لهأ نم دحاو ريغ ئكح دقو ,ةدضاعتم

 ,ءاهجراخم فالتخاو ءاهقرط ةرثكل ؛ ؛ ًايونعم ًارتاوت ةرتاوتم يهو .ةرضاحلا

ale,لع لدت يهف .اهظافلأو ءاهتاورو  STهرمأ هب دوعوملا صخشلا اذه  

 are هجورخو تباث

 دوم خيشلا ةمالعلا ةليضفلا بحاص هبتك ام ىلع تعلّطا دقف» : ةيناثلا يف لاقو

 نم همعز ايف دومحم نب ديز نب هللا دبع خيشلا ىلع SING يرججوتلا هللا دبع نبا

 !! ال لصأ ال ةفارخ لب ؛ةعوضوم اَّنَأو ,رظتنملا ّيدهملا ثيداحأ ةّكص مدع

 ملعلا لهأ دنع كلذ يف ةيورملا ثيداحألا لاوحأ حضوأو .دافأو داجأ دق هتيفلأف

 ينشي ام كلذ يف ءاملعلا مالك نم لقنو ءاهميقس نم LS نم اهحيحص نّيبو

 .دومح نب هلل دبع خيشلا همعز ام نالطب ىلع لديو يفكيو

 اك ءاہنم ريثك ةّحص يل حضتاف ثيداحألا نم بابلا اذه يف درو ام تلمأت دقلو

 دمحو ؛يباطخلاو «يذمرتلاو ,دواد يبأك مهتياردو مهملعب قونوملا ءاملعلا كلذ نيب

 يناكوشلاو Rall نبا ةمالعلاو ةّيميت نبا مالسإلا خيشو «يربآلا نيسحلا نبا

 OC لي مهريغو

 ال نأو لم هلا لوسر ثيداحأ رمأ يف تبثتلا ىلإ نيئحابلا ةوعدب نئبتنا 0

 عم اهب كسقلاو اهميظعمت - نيملسمك - مهيلع بجاولا BY ؛قح ريغب اهوٌدري

 ال نأو ltl, wl فلسب ًءادتقا هتحص مدع وأ هفعض ىلع ليلدلا ماق ام ءانثتسا

 فيعضت يف لاج نأشلا اذه لهأ نم سيل نمل لطابلا ديلقتلا وأ درخلا يأرلل نوكي

 ۰ “هي داحألا حيحصت وأ

 ةلجم نم ثلاشلا ددعلا يف ةعوبطملا رثألاو HO لهأ ةديقع : ةرضاحم رخآ يف زاب نبا ةملك عجار )١(

 .ه17/84/ ةدعقلا يذ ئلوألا ةنَسلا «ةرؤنملا ةنيدملاب ةيمالسالا ةعماجلا

 Tepe زاب نبا خيشلا ملقب :ريدصتلا ةملك نم يرجيوتلا/ رثألاب جاجتحالا (۲)



 ¥+£ : Eee SCC CSCC tC STS SEC OCC C eC eeee eyنع عاقل الكافي 

 : بويأ ديعس بئاكلا _ ۷

 ..يدهملا ثيداحأ ةّكص اوركنأ نيذلا كئاوأ نم ًاريثك بتاكلا اذه رخس دقل

 دنجب مهتعن ام ًاريثكو ») لاجدلا حيسملا ةديقع ) باتك يف ًاراركتو ًارارم مهنم رّذحو

 .لاجدلا

 BB ّيدهملا مامإلا روهظب هنايإ ةرارح ons هباتك نم ةدحاو ةرابع TL اهفو

 روهظب داقتعالا ةركف ضفر يف نيقرشتسلاب اودتقا نييذلا نم هتيرخسو

 BA ئدهملا

 ! عرولاب نورجاتيو «ملعلا نوعي نيذلا نم ريثكلا لجدلا dle يف ّنِإ» :لاق

 sal bl نم قتح UE انئارت اولعجي نأ نوديرب

 (نتولف)و .(رهزدلوج) لاثمأ نم tha لاجر ٌيدهملا ةركف ضفر دقل
 ("”«كانه نم Bh ماعط ّلك نولكأي el قلطنم نم ! انه لاجر مهعبتاف

 : يمالسإلا ثارتلا بثك وققحم . ۸

 :مهو ءريغ ال مهنم ةسمخ ترتخا دقو ًادج نوريثك مهو

 ةعماجب نيدلا لوصأ ةيلك ةذتاسأ دحأ ,فيطللا دبع باهولا دبع ذاتسألا -

 .(ه 91/1/ت) يكملا يمتيطلا رجح نبال ةقرحلا قعاوصلا باتك ققح , رهزألا

 ىف يناربطلا نع رجح نبا هجرخأ يذلا قعاوصلا ثيدح شماه يف لاق
 قع هل زانلا ةرشع ةيناثلا ةيآلا ىف phe يداحلا بابلا نم لؤألا لصفلا يف ئدهملا

 , ظاّفحلا نم ريثك اهيف فلآ , ةرتاوتم ئدهملا ثيداحأ» :هصن ام BBL» تيبلا لهأ

 يف يدرولا فرعلا يف هيلع دازو ميعن وبأ هركذ ام يطوبسلا عمج دقو . يعن وبأ مهنم

TW بويأ ديعس / لاّجدلا حيسملا ةديقع: )١( 



 Es اهرتاوت وأ اط يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاثلا لصفلا لوألا بابلا

 ّيدهملا تامالع يف رصتخملا باتك :هيف رجح نبا فلؤمللو .يدهملا رابخأ

all 

 يرزجلا ريثألا نبال لوصألا عماج ققحم ,طوؤانرألا رداقلا دبع -

 يف دوعسم نبأ نع يرزجلا هجرخأ يذلا ثيدحلا شماه يف لاق (ه107/ت)

 باب ,نتفلا يف ۲۲۲۲ و ۲۲۳۱ مقر يذمرتلاو ٤۲۸۲ مقر دواد وبأ هاور» :يدهملا

 .ّيدهملا يف ءاج ام

 MSE امكوهو .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو

 |هقيقحت يف الاق .يدادغبلا هّللاب مصتعملا دمحمو ءيلرمزلا دمحأ زاوف :ناققحملا -

 Fi نع يمليدلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف (ه ٠ 4/2( ) يمليدلل رابخألا سودرف

 .يدهلا ثيداحأ ءالعلا حّحص دقو» : هّصن ام ليوط مالك دعب ءّيدهملا يف ةملس

 sgl رت داوتملا ليبق نم اهريتعا ءاملعلا نم ًاريثك SI لب فيلأتلاب اهودرفأو

 (God (داقتعالا) باتك ققحم .يتويرقلا هللا دبع نب مصاع روتكدلا -

 CB ئدهملا روهظب داقتعالا بوجو نم قبلا هلاق ام لع gle ء(ه۵۸٤/ت)

 نباو «مكاحلاو .يذمرتلاك ,ظاّفحلا نم عمج اهحّحص يدها ثيداحأ» :لاقف

 ,ةّيميت نبا مالسإلا خيشو ؛ .رجح نباو ؛ييطلاو يبطرقلاو «يليقعلاو «ناټح

 «مهريغو

 باحصأو نيققحلا ةذتاسألا لاوقأ نم ريثكلا تدروأل ةلاطالا ةيشخ الولو

VM شماه- 116 : ىمتيهلا رجح نبا/ ةقرحملا قعاوصلا )١( 

 VAYT | ثيدحلا شماه- ۰ ريثألا نبا/ لوصألا عماج (؟)

 /14٤۳١. ثيدحلا شماه- ۹۸:٤ ىمليدلا/ رابخألا سودرف (۳)
 .(؟08) مقر :gala VV يقهيبلا/ داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو داقتعالا )٤(
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 ءاهيلع قيلعتلا وأ ,فيرشلا ثيدحلا بتك قيقحتل اودصت نيذلا ةيملعلا تاءافكلا
 نمل ةظعومو creak ةربع اف ةيعونلاو ةينكلا ثيح نم لاوقأ نم هانركذ ايف لعلو

 . بانأ

 :لوقي نم لوق هّلك اذه دعب حصي له : لوقأ

 ةدشب اهضفرو lags ًادقن de gas هذه هتدقنو ثيدحلا elde عسوأ دقلو»

 «هتمدقم يف نودلخ نبا ةمالعلا

 :رخآلا لوق وأ

 زوجي ال ام اهوربتعاو ,يدهملا ثيداحأ نيملسملا del نم ريثك Like دقو»
 .« هيف رظنلا

 OF ةفئازلا دوقنلاك GEL :لاق نم لوق وأ

 ,Zl ثيدحلا ءالع لع ءارتفالاو بذكلاو قافنلا نيع وه اذه سيلأ
 . ؟نيملسملا

 ثيداحأ AE GS نم  يعسوو يتقاط ردق ىلع يعبتت مغر  دجأ م ين
 فيعضتلاو «دينفتلاو .دقنلا اذه لثم هيلإ بسن عم أرقأ وأ عمسأ dy .اهلك ال ّيدهملا

 فعضو By دقن نم SI ىلع Jy ام اذهو . هيف ام مّدقت دقو ,نودلخ نبأ ىوس
 .نيملسملا نيب هل دوجو ال .اهلك WE ّيدهملا ثيداحأ

elyنم مقيل :ةمايقلا موي يدانملا ىدان ول هللا  GRاهلك ّيدهملا ثيداحأ  
 .دابعلا نم دحأ هئادنل باجتسا امل . ةلالد اهلطبأو .ًادنس

 . عجارف «بابلا اذه نم يناثلا لصفلا يف اهلثم ريثكو لاوقألا هذه تمدقت (1)



 Seen اهرتاوت وأ , اط يدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم / ثلاخلا لصفلا - لوألا بابلا

 عم «رضاحلا تقولا ىلإو «يذمرتلا رصع ذنم ME ّيدهملا ثيداحأ حيحصت َّنِإ

 ةحلاك هوجو نع عانقلا ةحازإب ليفك «مهيف نم مهيفو ءاهرتاوتب نيريثكلا لوق

 .نيرظانلا عدختل هفلخ تفتخا املاط
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 :ديهمت
 لهأ نيب هيلع قفتملا لصألا َّنأ ,ةثالثلا لوصفلا يف دم ام لالخ نم دّكأت دل

 يف (يدهملا) هبقل يذلاو ء(دمحم) همسا نم روهظ وه راصعألا رم ىلعو مالسإلا

 .هاوس ايف مهفالتخاو «نامزلا رخآ

 نب ّيدهملا دمحم وه نامزلا رخآ يف رهظيس يذلا نأ نوري ةيمامالا ةعيشلاف

 لهأ یری bays BB تيبلا لهأ ةممأ نم رشع يناثلا مامإلا كيل يركسعلا نسحلا

Fea]دعب قلخي مل دوعوملا ّيدهملا نأ  !! Lelyنامزلا رخآ يف دلويس . 

 مهفقومو ءاهميجحت ةلواحم عم ةركفلا لصأ مهنم م نيِدّلقملا راكنإ Lal تم دقو

 نم كلذ لجأل هب اوجتحا Lig. KLAN بتك يف ٌيدهملا ثيداحأل ضفارلا

 لينلا اودارأ نيذلا نيقرشتسملا ناسل ىلع تددرت oly قبس daly تاجاجتحا

 ةاعدو نيراضحتملا سوفن يف كشلا ثعبت نأ اهنأش نم ةليسو TY نيدلا اذه نم

 وه ALAN لهأ نم نيلدتعملاو نيدلقملا نيب كرتشملا مساقلا راص اذه ؛ديدجتلا

 ىلع نافرطلا دمتعي نأ ةهادبلا نمو ؛ةديقعلا هذه ئّمسم يف ةعيشلا هدقتعت ام راكنإ

 . جاجتحالل ًابسانم هنوري ام ضعب

elهذه ئمسم يف ةعيشلا هدقتعت ام ىلع) مهجاجتحا ينعي الف نيدّلقملا نع  

 نم ةركفلاب ناميإلا اوضفر PY كلذ LAH لهأ روهمج هاري ام ناميالا (ةديقعلا

 ىلع ةدايز اهنالطبو ضفارلا فقوملا اذه مهتاجاجتحا فيز وم دقو ساسألا

 ىلع ديزي ام تاحيرصت نم حضتا امك مهسفنأ LN لهأ ءالع لبق نم مهييذكت

 عم ا ّيدهملا مامإلا ثيداحأ ةّكصب ًاققحمو ًابتاكو ًارسفمو ,le ًاملاع نيسمخ



essen +يفاكلا نع عافد  

 .ًاضيأ اهرتاوتب مهنم نيريثكلا لوق

 تاجاجتحالا نم ةلمجب ًاضيأ ةعيشلا هدقتعت ام ىلع BA لهأ روهمج جتحاو
 يذلا ميرصلا لوقلا ىلع ةدايز ,مه مهبتك يف دراولا حيحصلا لقنلا اهبذكي يتلا
 ele ئربنا دقف اذهو .ًاماق ةعيشلا لوق عم قفتي اب مهمالعأ نم ريثكلا هقلطأ
 oly رخآلا فرطلا ءارآ مهمارتحا عم .مهئارآ نع عافدلل ًاتيدحو ًايدق ةعيشلا
 مهّدصتو اهب مهئانتعا نم رهظب اك ,عذقملا متشلا نم اهيف امل ًانايحأ ةفيخس تناك

 ,تاهبسثلا اوحازأو .قئاقحلا اوّصقتف ءاهرمأ لهاجلا ىلع هبتشي الل ؛ اهتساردل

 . مهجهنم ةمالسو . مهئاهرب ةوقو «مهلالدتسا نسحب صنم لا هب git ام عيمج اودّنفو

 هدقتعا امل «مهبهاذم قشب ةّنّسلا لهأ elle نم هب ناهتسي ال ددع ةقفاوم لعلو

 اذه يف هيلإ ريشنس امك- كلذب مهحيراصتو ,ةديقعلا هذه ئٌّمسم يف ةيمامإلا ةعيشلا

 نع abd يذلا !AA لهأو ةعيشلا نيب شاقنلا مادتحا ت تار نم يه  لصفلا

 نيبصعتملا ةظيفح راثأ نإو ءهب كّسقلا نم فصنملا فتأي ال يذلا قحلا راهظإ

 .نيدّلقملا طخسو «نيدناعملا ةرعمو

 ,هتدالوو ,يدهملا مسا لوح «تاهبشلا ةراثإ يهتنت نأ ضورفملا نم ناكو

 عيمج ىلع ةعيشلاءالع تاباوج ةشقانم لقألا لع وأ,فيرشلاهرمع لوطو «هتبيغو
 ديزي اف كلذو .رضاحلات قولا ى إو ةبيغلا نمز ذنمأضيأ ةضرتفملاو ةحورطملاةلئسألا

 لاؤس أ ةراثإل لاجم نيضرتعملا ىدل قبي مل ثيحب OU بتكلانم ةرشعو ةئام ىلع
 هميدقتو ؛لئاوأللا هبتك ام رارتجا ساسأ ىلع الإ ٌمهّللا «لبق نم هيلإ تفتلي مل ديدج

 . ناولألا هيف ريك ًافطعنم لكش ام عادبإلا تاسمل نم اهيف سيل ئرخأ ةروصب

 . تيب لهأ يدهم : اھ اياك يري نم برقي ايدج كابا 1 ١



 LNs يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 لك يف اتقباطت نيتللا نيتروصلا نيب ديحولا زئاملا نوكي نأ ديدشلا فسأللو
Yay meناولألا ىرُت داكت ال يح ئرخأ ًانايحأ ةتهابلاو .ًانايحأ ةقئاقلا  

 يف Le ًالضف اذه ءاهقيسنتو اهئالط لامجو اهتعورب اهيلإ رظنلا دشت يتلا ةئداهلا

 = نورعشي ال ثيح نم مهتجرخأ ريوصتلا يف ةّدِج نم نيرصاعملا مظعم تاحول

 .لوذخملا زجاعلا ةقيرط ىلإ عدبملا نفلا نع

 يف نوعط نم هوراثأ امو ءنورصاعملا هاعّدا ام ىلع ءاوضألا طلسن نأ لبقو

 , يفاكلا باتك يف اهيف ةدراولا ثيداحألا ضعب لالخ نم ةعيشلا دنع ٌيدهملا ةديقع

 :امهو نيرمأ ىلع ديكأتلا دون

 . يلقعلاو. يلقتلا هيعونب ربتعملا ليلدلائلإةراثملاتاهيشلاو نوعطلا عيمج راقتفا : لؤألا

 صنت Bly RBH ىنلا نع ةيورملا ثيداحألاب رصحنأ دقف :ىلقنلا مهليلد نَا

 . 24 بلاط يبأ نب لع نب نسحلا طبسلا مامإلا بلص نم ّيدهملا PLIST ىلع

 . #34 ئبلا دلاو مساك هللا دبع وه ّيدهملا دلاو مسا GI ىلع صنت ىتلا وأ

 رخآ يف دلويس ّيدهملا نأ ىلع صنت  ةعوضوم ولو - ةياور ةّيأ ىلع فقأ ملو
 .ةعيشلا قرط نم الو CA قرط نم ال نامزلا

 يف الو ,ديناسملا يف الو .ناشلا يف الو «حاحصلا يف ال كلذ دجأ مل :لوقأ

 دئاقعلا بتك يف الو «بقانملاو لئاضفلا بتك يف الو لب .تاكردتسملا وأ دئاوزلا

 ةياورب كلذ ىلع AW لهأ نم جتحا نم دجأ ملو .ةيمالسإلا فراعملا رئاود

 .ةعوضوم وأ .ةحيحص As gis وأ ؛ ةلصتم

 SES ىنلا نع ةيورملا ثيداحألا نم تاثملا ىلع تفقو كلذ لباقم ىفو
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 مامإلا وه نامزلا رخآ يف هروهظب دوعوملا ّيدهملا نأ دكؤت اهلك Bee هتيب لهأو

 قرط نم ةيورم تاياورلا هذه نم ريثكلا ّنأ عم , كيف يركسعلا نسحلا نب دمحم

 ۰ 0 3 0 هاا و
AIلصفلا اذه يف هدكؤنس امك مهبتك يفو  . 

 ,ماقملا يف اهب جتحلا نيثيدحلا فيز بابلا اذه نم يناثلا لصفلا يف تبث دقو

 وهف امهادع امو ءا يدهملا مامالا يف ةعيشلا ةديقع در يف ىلقنلا مهليلد ةدمع امهو

 مالسإلا ةقث مهسأر ىلعو ءمهيثدحمو ةعيشلا el duc بيذكت كلف يف رودي

 ىلع Be دمحم لآ نيدل نيددجلا نم AN لهأ ءالع ضعب هّدع يذلا ع ىنيلكلا

 . .باتكلا ةمّدقم يف هيلإ انرشأ امك ءةرجملا نم WWI BU سأر

iديق ىلع هئاقب عم ,مامإلا ةبيغ لوط مهداعبتسا هتصالخف ىلقنلا مهليلد  
 .رشبلا رامعأ ىف دوهعملا فالخ وهو «ةبقاعتملا نينسلا هذه ةليط ةايحلا

 ةبترم غلب ن RL لهأ مالعأ ضعب تدجو يأ رمألا يف فيرطلاو
 ٌيدهملا يف ةعيشلا ةديقع نع عفادو « مهوق نالطب تبثأو ءالؤه شقان دق_ةهاقفلا

 .ًاضيأ لصفلا اذه يف حضتيس امك  لقتسم باتكب

 هلوقت ام ىلع EAI لهأ Shey ءاهقفو ءاملع نم ريثكلا ةقفاوم : يناثلا

 ةيورملا ثيداحألاب كلذ ىلع مهالدتساو Mb رظتنملا ّيدهملا يف ةيمامإلا ةعيشلا

 ةحص ركنأ نم مازلإل UG ةعيشلا قرط نم اهتيرعت عم EM لهأ قرط نم
 دكوأو  نيركنملا ىلع_ غلبأ ةّجحلا تناكف .وه هتحصب نمؤي اب ةعيشلا ثيداحأ

 .هريغ ال ةعيشلا هرظتنت ام وه دوعوملا bell نأ يف

 ام ىلإ ةهجوملا نوعطلاو تاءاعدالا ةسارد يف هيلع فوقولا ريس ام اذهو

 مامإلا يف ثيداحأ نم هجرخأ امو «باوبأ نم ب ينيلكلا مالسإلا ةقث هنونع

 :يلاتلا وحنلا ىلعو ,فيرشلا هجرف Ube هللا لجع ّيدهملا



 ٌيدهملا ةديقع فعض رعد

 ىفاكلاو رفجلا ىباتكب اهطابترال

 ّيدهملا ةديقع BL ىعا نأ دعب - قداصلا مامإالا هباتك يف ةرهز وبأ خيشلا لاق

 دنع الإ مهدنع ةررقتم YEG ةعيشلا اًمأ» :- نيينشلا دنع ةررقتم ةديقع تسيل

 بئاغلا مامإالا وأ ,ٌيدهملا يف مالكلا ةيرشع انثالا دنسأ دقو .نييديزلا نم نيرثكألا

 ترظن : قداصلا لاق) :لاق هلأ يفاكلا يف ينيلكلا هنع ئور دقف Be قداصلا ىلإ

 «هدعب نم ةممألاو ًادمح هب هللا صخ يذلا رفجلا باتك يف [ [pall اذه ةحيبص يف

 كلذ يف نينمؤم لا ىولبو «هرمع لوطو هءاطبإو ,هتبيغو انبئاغ دلوم هيف تلمأتو

 ةقبر مهعلخو مهيد نع مهرثكأ دادتراو crea يف كوكشلا دلوتو ,نامزلا
 يف ُهَرْئاَط ُهاَتْمَرْلَأ ٍناَسْنِإَنُكَو ط هركذ سّّدقن لاق يذلا مهقانعأ نم مالسالا

 تنأ ام ضعبب انفّرشو انمك هللا لوسر نبا اي :انلق ,ةيالولا : ىنعي 4 هقثع
 1 .(..هفرعت

 مامإلاب لوقلا ينيلكلا قيرط نع نودنسي ةيمامإلا انناوخإ Sf ّيبتي اذه نمو

 ضرعتن نأ ديرن الو .مهدنع رتاوتم Sf :اولاق دقو , قداصلا ىلإ بيغملا ئدهلا
 انكلو LVL قلعتي اهف يرشع [ ىنثالا ] انثالا بهذملا elle رمألا اذهل دقنلاب

 وه هناحبس هللاو «هلاق قداصلا يأ دقتعن الو oad ال اننإ :ًاحيرص ًالوق لوقت

MTA ءارسالا: )١( 
 »  Lallyمل نم هاور

الو ؛هعورف يفالو .يفاکلا لوصأ يفال ينلكلا هوري مل ثيدحلا اذه
 .هتضوو يف 

. 
قف نم ةسداسلا ة ةرقفلا يف يتأيس امك ةرهز وبأ خيشلا هرّفكي

 ىوعدلا هذه باوج تار
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 . ئهتنا pall لمشل عماجلا

 دعب - لاقف .هباتك S51 يف (رفجلا) هضفر ببس ةرهز وبأ خيشلا نيب دقل :لوقأ
 :هصن ام هب قلعتي ام يفاكلا نع دروأ نأ

 ثالث ركذن نأ ماقملا اذه يف انيلع GI نمو ءرفجلا يف ليق ام ضعب اذه»

 :تاظحالم

 ملعب قلعتي JY ؛ قداصلا مامإلا ىلإ رفجلا يف مالكلا ةبسن go اننأ : ىلوألا
 اوتبثيل ءايبنألا ضعب الإ ىطعي الو «بيغلا ملعب هدحو درفنا دق هناحبس dily «بيغلا

 نم الو «يملعلا هردق نم صقني ال رفعج مامإلا نع رفجلا يفن Bly ..مهتلاسر هب
 يبأك ءاهقفلا رابك هنع قلت يذلا نيدلا ملع يف BL مامإلا وهف «ىبسنلا هفرش

 .ثيدحلا ةَ نم هريغو ,يرونلا نايفسك os da رابكو كلامو ةفينح

 فلاخي رمأ لك درن اننأ ,لبق نم هيلإ انرشأو cade ريسن يذلا جاها إو
 .ةلاسرلا ةبترم غلبي مل نإو رشبلا ىنعم نع مامإلاب جرخيو ,لوقعملا

 ال انّثَأ نيبنسو ,ىنيلكلا اهقيرط AST رفج اب ةصاخلا تاياورلا هذه نأ : ةيناثلا
 دق قداصلا رفعج مامإلا Sf ئعدا يذلا وه هّلأل ؛ ينيلكلا تاياور لوبق عيطتسن
 ةيرشع ىنثالا نم ءاملعلا رابك اذه ىف هبّذك دقو .ةدايزو ًاصقن نآرقلا ىف َّنِإ : لاق

car Alsهاعدا ام ضيقن قداصلا هللا دبع يأ نع اوورو ءامهريغو يس وطلاو  
 .ىنيلكلا

 ,قداصلا مامإلا نع نآلا نوبتكي نيذلا ةيرفعجلا ele رابك نأ : ةثلاثلا

 تارابعب هنوركذي peel لب otal نوضرعتي الو aly Sh «رفجلا يف نوملكتيو

 .۲۳۹ :ةرهز وبأ/ قداسلا مامالا (1)



 NOs Gopal ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 ةينغم دمحأ ذاتسأالل قداصلا رفعج باتك يف ءاج دقف «هراكنإ دعب نع ديفت

 ءهب تدرو يتلا رابخألا ةرثك ىلع هتقيقحو رفجلا اَمأ) :هصن ام ٠١8 ص

 اوفقي مل نيمدقألا ءاملعلا Sh .ًاضماغ هرمأ لازي ال ءهنع تنّدُح يتلا ثيداحألاو

 .(اهبلإ نونئمطي ةقيقح ىلع

SL, 'قح مالكلا كلذ . STSنم عبار ببس اذهو ,هانعم يف ًالماك ًانايب نب  

 . هماتب ئهتنا "''«بويغلل مالعلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو «هراكنإ بابسأ

 نع هلوق نم حضتي امك ءًامومع ةعيشلاو ينيلكلا ىلع ةرهز وبأ خيشلا لماحت امك
 :لاق ةيمالسإلا بهاذملا خيرات هباتك ىف رفجلا

 نم هيلإ فرصنا امو ءملع نم قلت ام نوفتكي ال رفعج مامإلل اوعّيبشت نيذلاو»

 ةيصوب Gal نكلو «ةسارد يف بسكب SH مل رخآ الع هيلإ نوفيضي لب «ثوحب

 ,رشع BIW ءايصوألا نم هدعب cle نم اهعدوأ # tke اهعدوأ هل roll نم

dagًارفج ملعلا نم عونلا كلذ اوّمسو ,مهسداس مامإلا . 

atl,هسفن باهإلا ىلع قلطأ مث ,شركتساو مظع اذإ ةاشلا دلو لصألا ىف . 

 نم نوكي نكلو «قلتب نوكي ال ملعلا نم عون ىلع قلطي راص رفجلا 4( :اولاق دقو
 Obs ail دنع

 نويع يف ةبيتق نبأ نع درو امب اهيقع رفجلا يف تاياورلا ضعب GIS نع لقن مث

 نب نوراه تايبأ هداشنإو رفجلا ةلأسم يف فرصصم نب ةحلطل مالك نم رابخألا

 مامإلا لاوقأب مهكسق ئدمو ةعيشلا قحب - ةيديزلا سأر ناكو  يلجعلا ديعس

 | :اهنم اجا قداصلا

 Vo :قداصلا مامالا(١)

 ATT ةرهز وبأ/ ةيمالسالا بهاذملا خيرات (۲) we ون ارك ' ١ ا



 ېر ارمسحأ لوحت bs لاق ولو اوقّدَصَل بض ليفلا |S :لاق ولو

 plead نم نمحرلا ىلإ Sp مهرفج دلج هضقأ مل بجع نمو

 معز اك - قلعتي BY ؛ ال قداصلا مامإلا ىلإ رفجلا يف مالكلا ةبسن ىن “مث

 رفجلا يفنو» :لاقف ,تايبألاو همالك دعب هئاولغ نم ففخي نأ لواح مث .بيغلا ملعب

 هنع قلت يذلا هللا نيد يف ةّجحلا مامإلا وهف «هردق نم صقني ال رفعج مامإلا نع

 نب نايفسو «يروثلا نايفسك نيئّّدحلا رابكو كلامو ةفينح Gly .ءاهقفلا رابك
(Y) wat . 

 . «ثيدحلا LET نم امهريغو هنييع

 - ديصقلا تيب وهو  يفاكلا تاياور نم ALL قلعت ام راكنإ يف رخآ ًاببس نيب م
 :لاقف

Gpىلإ رفجلا بسنت يتلا تاياورلا رثكأ  PLY!ينيلكلا اهقيرط قداصلا رفعج , 
 كلت بذك دقو .ًاصقن ميركلا نآرقلا يف لاق ET مامإلا نع ئور يذلا وه ىنيلكلاو
 ,ةيرشع ينثالا ةمأ رابك نم امهريغو يسوطلا هذيملتو .ئضترملا مامإلا ةبسنلا
 مامإلا كلذ ىلإ هبسنيو بذكلا لقني نم Bly .اذه ضيقت رفعج ماما نع اولقنو

allلبقت نأ صيحقلا لهأ دنع حصي ال  ISهتاياور »”© 

 ىلإ تءاج Ul, Fall ىلإ رفجلا ةلوقم ةرهز وبأ خيشلا بسن ًاريخأو

 “يزيرقملا ططخ نع كلذ ًالقان ,مهنم ةيمامإلا ةعيشلا

 يفو !!ةيباطخلا ةالغ نم مويلا مه «هريبعت دح ىلع (ةيمامإلا هناوخإ) BU هيلعو
 بيترتلا كلذ الو ,ةياصولاب ةمامإلا يعدي ناك ام قداصلا مامإلا Glo :هداقتعا

 رشع ينثالا يف اهبيترت وهو ,ةيمامإلا نم نوريثك هيلع راسو يفاكلا هركذ يذلا

VAATY ةيمالسإلا بهاذملا خيرات )١( 

 )۲( و (۳) و )٤( ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ۲:۷٠٠



 ENV cece ل عة eens يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 aE يذلا يركسعلا نسحملا نب دمحم مهرخآو ,مهوركذ نيذلا

 لهأ نم BBE ّيدهملا ةديقع نع اوبتك نيذلا نيرصاعملا LES مظعم رأت دقلو
aنم مهنمو ؛تاءاعّدالاو معازملا ةدحو نم رهظي امك ةرهز يبأ خيشلاب  CNS 

 فيعضت مهضعب لواحو !! "فاكلا ثيداحأ ساسأ ىلع تيب دق ةديقعلا هذه َّنأب

 ثيداحأ ةاور نم لينلا مث نمو ءاهضقانت ءاعّدا وأ يفاكلا يف ّيدهملا ثيداحأ ضعب

 ماتلا هراقتفا نع فشك يذلا نازيملا يف ةعيشلا لاجر يف يعرزلا هلعف امك يفاكلا

 هراكنإ يف ةرهز وبأ خيشلا هب ثبشت ا مهضعب ثبشت امك ,ليدعتلاو حرجا ملعل
 ةديقسع نأ ءاعّدا عمو OBE دمحم لآ نم MEY ملع اودعبتساو رفجلا ثيدحل
 مهنوعط ةرثك ىلع فقي نمل َلْيَخُيَل ئتح ! يفاكلا ثيداحأ ةديلو ّيدهملا يف ةعيشلا

 امك تسيل ةيمامإلا ةعيشلا دنع ةديقغلا كلت َّنأ AB ّيدهملا ةديقع يف مهتاهبشو

 وأ ةيدومي :ةيمالسإ ريغ لوصأ نم تردحنا دق LET مهيدّلقمو نوقرشتسملا هاعذا

 ةعيشلا هتهجاو يذلا يسايسلا فنعلاو طغضلا لماوع ةديلو اأ الو ,ةينارصن
 يف مهمايأ تداع ge] .ءادفلاو ةيحضتلاب لفاحلا ليوطلا اهخيرات ربع ةيمامإلا

 )١( قداصلا مامإلا :۲٠۳.

 فلؤملا/ رونلا قراطم رظناو :١ ينامعن روظنم دمحم خيشلا / مالسإلا نازيم يف ةيناريإلا ةروثلا (؟)

 .م ۱۹۷۹ ةرهاقلا ةّينفلا ةعبطملا /٠ مقر شماه ۲۲ :لوهجم

 نم (ز)و (ج)و (ب) تاحفصلا : يميصقلا يلع هللا دبع /ةينثولاو مالسإلا نيب عارصلا : رظنأ (۳)

 نم( طل ) ةحفص : هللاراج ئسوم/ ةعيشولاو AEE يبيشاشنلا فاعسإ دمحم/حيحصلا مالسإلاو ؛ةمّدقملا

 /ةعيشلا دئاقع نالطبو AL و ۹و ۷4و۷۸ : ىناهفصألا قحلادبع/ناريإ ىف MA لهألاوحأو ؛ةمّدقملا

 : ريهظ يهلإ ناسحإلةّئشلاو ةعيشلاو ۳۳١ :ناهبجلا/مالظلا ديدبتو «18 :يسنوتلا راتسلا دبع دمحم
 ةمئألا ليضفتو ينيمحلاو ۱۷۸ : يرادنبلا .د/ يسرافلا موهفملاو ةمئألا موهفم نيب عّيشتلاو ٠٠١ و٥

 NO و ١5 :يعرزلا/ نازيملا يف ةعيشلا لاجرو VE و7" : ينيرحبلا هللا لام دمحم / lh ىلع
Vee Jalامي ال «ناهبجلاو ريهظ يهل ناک نايف يبأ نب ةيواسم ةريسب  

 و ؛ةعيشلا ءاملع متشب ئرصخألا بتكلا نحش عم ؛ ME دمحم لآ متشب هباتكألم يذلا ريخألا

 .اهركذ نع ملقلا Ba ةءاذب نم اهيف امل  مهتارابع لقن انيشاحت



oc 0 E۱۸يفاكلا نع عاقل  

 ةيمامالا ةعيشلا دنع ةديقعلا هذه ساسأ Lily .ءامدو عومد MLS مويك خيراتلا
 !! هريغ ال ينيلكلا خيشلا وه

 نم ام Sf دسافلا ليختلا اذه لثم - رمألا ةقيقح فرعي ال نمل ليخي دق ,معن

 13.5 دقو لإ ةيمامإلا ةعيشلا دنع ّيدهملا ةديقع يف نورصاعملا هادبأ نعط وأ ةهبش
 اك .يفاكلا هباتك يف #  ينيلكلا هجرخأ ثيدح نم اهلباقي ام ىلإ بلاغلا يف -
 . لصفلا اذه يف ًاعابت هرمأ حضتيس

 ىوعدلا هذه باوج

 ىنيلكلا ىلع ةرهز ىبأ خيشلا لماحن :ًالوأ

 نآرقلا فيرحت ةهبش (قداصلا مامإلا) هباتك يف ةرهز وبأ خيشلا لغتسا دقل
 ,مهماكحأو ةعيشلا دئاقع يف نعطلا LE نم لواحو GIS باتك يف ميركلا
 مالسإلا نع قورملاب هماهتاو ,هبيذكتو لي i. gis خيشلا ةقاثو نم dull كلذو

 .باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلا يف فيرحتلا ةهبش يف هنايب Sle امك

 خيشلا) gles دادعإ لبق امهادحإ ؛ نيت :رم (قداصلا مامإلا) هباتک تأرق دقلو
 ءانثأ ئرخألاو . فرشألا فجنلا 3 ( عورفلا 38 يفاكلا هباتكو يدادغبلا ينبلكلا

 دقو ,نيئس عبس ىلع ديزي ام نييوعدلا نيب امو ,ةسدقملا مق يف باتكلا اذه فيلأت
 / هنأ (ةيمالسالا بهاذملا عرات) و (ديز مامإلا) هيباتك ةءارق دعب ايس يل دكأت
 رم هرّيك يذلا هئاعّدا يف ًاقداص الو ,ةيمامإلا ةعيشلا ءازإ ae يف ًانيمأ نكي
 1 لوصولاو يملعلا قيقحتلا ىوس اهب ديري ال al ,بتكلا هذه يف تارمو
 عذاللا دقنلاب هيف ضّرعت يذلا (قداصلا مامإلا) abs يف ًاصوصخ .ةقيقحلا



 a يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - وألا بابلا

 :Co (قرتعو) ,bal نيلقثلا ثيدح tou هراكنإو ةمامإلا 3 ىفاكلا تاياورل

 ثيداحأ يف هيأرو- ةيديهقلا ثوحبلا يف م امك- ريدغلا ثيدح نم بيجعلا هفقوم
 باب يف يتأيس اك dg SMI ثيداحألا نم اهريغو AA ّيدهملا مامإلا ىف ةعيشلا

tallفيرحتلا ةهبشو «ءادبلاو »  . 

 حضتيسو«ةرهز يبأخيشلادقن نم اهب قلعتام نيوانعلاهذه ثحب يف ركذن فوسو

 .هبتك رئاس يف هاعدا املاط يذلا يملعلا قيقحتلا نم ةرهز gl ءارآ ولخ كانه

Ulامهو  راكنإلا اهعمجي  نيوحن ىلع وهف «ئدهملا ةديقع نم هفقوم نع : 

 نم لوألا لصفلا يف همالك رم دقو ! نيينشلا دنع ةررقتم ريغ ةديقع :LET لؤألا

 ءاهب مهرارقإو ALA لهأ دنع ةديقعلا هذه توبثب هفيز نيبتو «بابلا اذه

 بيدأت ةرورضب مهحيردصتو «مهقرط نم اهرتاوتو oll ow مهفارتعاو

 | .اهركنم

 لعج نكلو  دحأ لك هفرعي ام اذهو - ةعيشلا دنع ةررقتم :YET ىئاثلا

 لوق ةرهز وبأ خيشلا ىسانت دقو Lal وم امك- ينيلكلا دنع رفجلا ثيدح اهساسأ

 دقو «يدوهم hel old ةعيشلا دنع ّيدهملا ةديقع Sl نم مهمانذأو نيقرشتسملا

 يف رم مك عيطملا مهمداخو نييومألا مدن لوقب همعدو ,هسفنب لوقلا اذه نبت

 .هيلع فوسأم ريغ bale كلذب ؤكو  بابلا اذه نم لوألا لصفلا

 Cutt Jal نم هب فرتعا نمو رفجلا ىنعم :ًايناث
kdدلو غلب اذإ :ديبع وبأ لاق .شركتساو مظع اذإ ءاشلا دالوأ نم :ةغل  

 ٌدْفَج وهف يعرلا EIB هّمأ نع لصفو .هابنج َرَثَجو رهشأ ةعبرأ ئزعملا



 يفاكلا نع عاقل 000000000... 6.66م. ه مو هممت مجهم متهم م هممت هموم 11

teen, ركع يا Bote at thee ای dal 
. aes رفجتساو رفح دقو «850d LEM, ةَرْفَجَو ,رافجو «رافجا عمج لاو. 

 دلج : يأ .فاضم فذح ىلع ثيدحلا يف هنم دارملاو  jblملعلاك راص هلعلو

2 
 لامعتسالا ةرثكل ؛ ةاش وأ روثل صوصخم دلج ىلع

 لوسر ءالمإ ged بلاط يبأ نب 1 يلع نينمؤملا ريمأل باتك وه رفجلا ةقيقحو

 ,ةعيشلا دنع تاياورلا ترفاظت كلذ ىلعو .هديب الفلا ىلع طخو ٠ ولع ہللا

 EA لهأ ضعب باتكلا اذهب فرتعاو

 حرش يف (ه 8١7 /ت) يناجرجلا دمحم نب ىلع فيرشلا ديسلا Gael لاق
 دحأولا ملعلا ثحبم » يناثلا دصقملا يف (ه 71 /ت) cB نيدلا دضعل فقاوملا

 ناباتك امهو» :هصن ام ةعماجلاو رفجلا نع ؟ نيمولعمب هقلعت زوجي له ثداحلا
 ىلإ ثدحت يتلا ثداوحلا By tl ple قيرط ىلع - lad ركذ دق Ge يلعل

 كنإ :نومأملا ىلإ #8 ئسوم نب Yo هبتك يذلا دهعلا لوبق باتك يفو .ملاعلا ضارقنا
 ةعماجلاو رفجلا نأ الإ كدهع كنم تلبقف .كؤابآ هفرعي مل ام انقوقح نم تفرع دق
 . متي Val ىلع نالدي

oaتيأرو «ٽيبلا لمآ الإ ديف نوبستت فورملا ملع نم بيصن ةيرالا  

osاکا  

 عضو Bi بلاط يبأ نب Che مامإلا نأ ةفئاط ئعّدا» :نونظلا فشك يف لاقو

AR OEY روظنم نبا/ برعلا OLS )١( 

 ALLY نيمألا نسحم ديسلا/ ةعيشلا نايعأ (؟)
 خيشلل راحبلا ةنيفس يف هنعو ٠۲١:١ يناجرجلا ديسلا حرشب « ءيجيإلا نيدلا دضع/ فقاوملا باتك (*)

 . رفج (VEL يّمقلا سابع



 Ess يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 اهنم جرختسي ءرفجلا دلج يف مظعألا طسبلا قيرط ىلع نيرشعلاو ةيناملا فورحلا

 ءاضقلا حول يف ام اهنم جرختسي Le gait ًاظافلا ةنيعم طئارشو ةصوصخم قرطب

 خياشملا نم مهنم ذخأيو « مهيلإ يمتني نمو «تيبلا لهأ هثراوت ple اذهو «ردقلاو

 اذه يف [هقفي ال] فقي ال : ليقو . ناټکلا IS مهريغ نع هنومتكي اوناكو . نيلماكلا

 .نامزلا AT يف هجورخ رظتنملا يدهم ا الإ ةقيقح باتكلا

 رشاعم نحن FB ئسيع نع لقن اك ,ةفلاسلا يلم ءايبنألا بتك يف اذه دروو

 مكيتأيس يذلا طيلقرابلا هب مكيتأيسف ليوأتلا ly ؛ليزنتلاب مكيتأن ءايبنألا
 . يدعب

 BB اضرلا ىسوم نب يلع ىلإ هدعب نم ةفالخلاب دهع امل نومأملا ةفيلخملا نأ لقت

 :باتكلا كلذ رخآ يف وه بتك «هدهع باتك هيلإ بتكو

 .متيال رمألا اذه نأ ىلع نالدي ةعماجلاو رفجلا َّنأ الإ « معن

 ش .ةداعسلا

 يبأ نب يلع مامإلا هركذ امهدحأ ناليلج ناباتك ةعماجلاو رفجلا :ةحلط نبا لاق

 Al لوسر Call] otal رخآلاو ,ربنملا ىلع ةفوكلاب بطخي وهو ك بلاط
 : ينعي ٠ ءٍرفج يف مدآ رفس ةقيرط ىلع ةقرفتم ًافورح هل BE يلع هبتكف ,هنيودتب هرمأو

 ام هيف دجو هلأ ؛ هب سانلا نيب رهتشاف ريعبلا دلج ع نم[ عص] خص دق قدي

 | نيرخآلاو on ئرج

 4 Me Bley نيسمخو نيتنثا ۲ نس (قوتملا Ll يبصتلا ةحلط نب دمحم



 يفاكلا نع عافد wee اا ا ا اها ا ا ERMA AD OHNO RENE sete hea rae bene eee ير روي فريقين في ميم ۲

 دالوأ نم GANT نأ هيف ركذ لإ ..هابتجا نم علطا يذلا هلل دمحلا :هلوأ ريغص
GQ), j reer : . 

 «هيف مهرارسأ نم راتخاف رفجلا نوفرعي رفعج

 ام رفجلا ىمسم نع نيسمخلاو ثلاثلا لصفلا يف هخيرات يف نودلخ نبا لاقو
 سأر وهو يلجعلا ديعس نب نوراه Bh هلصأ ناك abl باتك GI ملعاو» :هصن
 ىلع cal لهأل عقيس ام ملع هيفو «قداصلا رفعج نع هيوري باتك هل ناك ةيديزلا

 نم هئارظنو je كلذ عقو .صوصخلا ىلع مهنم صاخشألا ضعبلو ,مومعلا
 ًابوتكم ناكو .ءايلوألا نم مهلثمل عقي يذلا فشكلاو ةماركلا قيرط ىلع مهتالاجر
 مساب tbl هامسو هبتكف , يلجعلا نوراه ais هاورف ءريغص روث دلج يف رفعج دنع
 ىلع ًاملع مسالا اذه راصو ريغصلا وه ةغللا يف رفجلا نال ؛ هيلع بتك يذلا دلجلا
 ,يناعملا بئارغ نم هنطاب يف امو «نآرقلا ريسفت هيف ناكو « مهدنع باتكلا اذه

 .قداصلا رفعج نع ةيورم

 CLAS نم ذاوش هنم gla, Uy «هنیع فرع الو هتياور لصنت مل باتكلا اذهو
 نم دنتسملا معن هيف ناكل قداصلا رفعج UI دنسلا foo ولو ؛ليلد اهبحصي ال
 ضعب رذحي ناك هلأ هنع حص دقو . تاماركلا لهأ مهف ذ هموق لاجر نم وأ «هسفن

 هعرصم نم ديز همع نبأ ىيحي ردح دقو . لوقي اک ٌحصتف oh نوكت عئاقوب هتبارق

 مهريغل عقت ةماركلا تناك اذإو «فورعم وه امك ناجزوجلاب لتقو جرخف ؛هاصعو

 دهشت ميركلا لصألاب هللا نم ةيانعو ,ةؤبنلا نم اراثآو نيدو هلع مهب كن اف

 Odell هعورفل

 مهدنتسم كلذ نم ريثك تيبلا لهأ نم هلاثمأو رفعجل عقوو» :ًاضيأ لاق دقو

 . ةعماجلاو رفجلا ملع :ناونع تحت ١ 1١-441 ةفيلخ يجاح/ نونظلا فشك(١)
 ىلع مالكلا هيفو pally لودلا ناثدح يف ؛ ؛نوسمخلاو ثلاثلا لصفلا - ۵۸٩ :۱ نودلخ نبا خيرات (؟)

 . رفجلا سم نع فشكلاو محالملا



 Gens يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 نم ركني ال هلثم ناك اذإو ,ةيالولا نم هيلع اوناك اب فشكلا - ملعأ هللاو - هيف

 ىلوأ مهف 5H) مكيف َّنِإ) : هي لاق دقو مهباقعأو مهيوذ يف ءايلوألا نم مهريغ

 .«ةبوهوملا تاماركلاو ءةفيرشلا بترلا هذهب سانلا

 اا يدهملا ةيضقب هتقالعو رفجلا ةقيقح :اثلاث
 زومرلا دمتعي صاخ طف ىلع لأ هلأ رفجلا يف Gal لهأ OWS نم رهظي

 نم هيف كلذكو Ade ئصحي ال ام ةلبقتسملا ثداوحلا ءابنأ نم هيفو «تاراشالاو

 ! ًادج ريثكلا ءيشلا نيرباغلا لاوحأ

 نم رهظيو ءاذه لك بدك ةيمامالا ةعيشلا دنع هتقيقحو رفجلا عقاو نكلو

 تاياور رثكأ نت ذإ UU اذه ريغ هتقيقحو رفجلا ىنعم يف ةرفاظتملا تاياورلا

 joel نم سانلا هجاتحي امو مارحلاو لالحلا لئاسمل صّصخ دق هلأ ىلع ةعيشلا

 ءابنأ نم كلذ ريغ ىلع dal نم كلذ عنه الو ٠ مهايند يف مهحلصي امو مهنيد

 ةفرعمو ةيبيفلا gall فاشكتسال ًافلؤم ًاباتك هلعجي ال امم ,ةلبقتسملا ثداوحلا

 سيلف كلذب ةرعشملا ةليلقلا رابخألا نم درو امو ,لبقتسملا يف هردقو هللا ءاضق

 .اهقالطإ ىلع رمألا

 رثكأ ثعبات دقو WB ئدهملا مامإلا يف ةعيشلا ةديقعب رفجلا باتكل ةقالع ال اك

 هذه يف ريثأتلا كلذ اه اهنم ةدحاو ىلع فقأ ملف رفج ا ةلأسم يف ةياور نيعبرأ نم

 وأ نيتباور زواجتي ال ey ّيدهملا مامإلا ركذ نم اهيف درو امو ,ةعيشلا دنع ةديقعلا
 يف الإ AB ّيدهملا ركذ نع يفاكلا يف رفجلا تاياور تلخ نيح يف ءرثكأ ال ثالث

 يف ةريثكلا ثيداحألا هتياورو ّيدهملا ةديقعب غلابلا ينيلكلا ماقها عم ًاحيملت ةدحاو

 )١( قباسلا لصفلا نم 41-040 نودلخ نبا خيرات .



elds ....... essen EEىفاكلا نع  

 .ديعب نم الو بيرق نم ال رفجلاب اهنم دحاو طبتري ملو كلذ

 رفجلا Ss يلجعلا ديعس نب نوراه ةقالع :ًاعبار

Le)ءاعداو .ًاعطق حيحص ريغ نودلخ نبا مالك يف يديزلا لجرلا اذه بسن  

 .هبّذكي لقعلاو لقنلاو sale ليلد ال قداصلا مامإلا نع atl باتك هتياور

 ديناسأ يف عقي dye GAS وه رفجلا يوار bl .ةرهز يبأ لوق رم دقف Yai اأ

 ش .اهريغ يف الو ,رفجلا تاياور يف ال ,ديعس نب نوراه يفاكلا

ulyدقف :ًايناش  Gaiيف  Gasاوناك 4 تيبلا لهأ نأ مَّدقت اك- نونظلا  

 نب نوراه لثم هيلع ,alla هذه لاحلاو فيكف كف ,ناتكلا JS رفجلا يف ام نومتكي

 نم هيفو «هرعش مّدقت دقو GB قداصلا مامإلا نع نيفرحنملا ربكأ نم وهو ديعس

eesءاعذالا اذه لثم ڈرا ينكب ام هدأ هداقتعا . 

 دعس نع «سيردإ نب دمحأ نع ًادج ربتعم دنسب يسوطلا خيشلا هاور ام :اهنم

 نب نسحلا نب dee مكحلا نب لع نع ؛ديبع نب ىسيع نب دمحم نع « هللا دبع نبا
 ليعامسإ تام دق < يلجعلا نب نوراه يل لاق» : :لاق ةجراخ نب نوراه .ye عفان

 الب نوقبتف » ,دغ دعب وأ ًادغ تو ريبك يش رفعجو ؛ . مكقانعأ هيلإ نود متنك يذلا
 . esd . مامإ

 GY تلق» :لاق ءهنع هدنسب دقرف نب دواد ةمجرت يف يشكلا هاور ام : اهنمو

 نوديرتأ :لوقي GE لجر اذإو ربقلا دنع ىلصأ تنك .كادف تلعج : ال هللا دبع

 )١( يسوطلا/ ةبيغلا :٤۱۔٤۲ /۲۲.



 EY Oe مم ملل يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 لع لّوأت دقو !ad ثفتلاف :لاق Olas ام مهسكرأ هللاو هللا لضأ نم اودبت نأ

 eget ىلإ Osh oi َنيِطاَيَشلآ bg < :لوقأ انأو ءوه نم يردأ امو .ةيآلا هذه

 ad ءدعس نب نوراه وه اذإف چ نوکر شن Si هُهوُمُشنَطأ ْنَِو ْمُكوُلِداَجُيل

 لا نذإب مالكلا لق «باوجلا تبصأ ًاذإ :لاق © اا هللا دبع وبأ كحضف

 يبأل تلق» :لاق دقرف نب دواد نع هدنسب Land يشكلا هاور ام : : اهنمو

 I Bh هلل لوسر دجسم يف برغملا تيلص نيح ينلخ الجر نإ : اا هللا دبع

 ْنَم اوده [ashe FT اوُبَسك اب مپ SHA Gu يف ملاح اق] »

Lalللا  OGتملعف  STتلقف هيلإ تفتلاف ,ىنينعي : « O15َنوُحوُيَل َنيِطاََّشلا  

 :تلق :هرخآ يف لاقو ؛هرخآ ىلإ ءاوس هلثم ركذو 4 . . eS slated ag stl ىلإ

 لهجأ دحأ ام: اا هللا دبع gl لاقف TIS ملكت ام aly مرج ال كادف تلعج

 oe لهجأ دحأ امو dey Ls] ذ جراوخلا يفو < des) ًايتف ةئجرملا يف نإ « مهنم

ب دمحمو «يلجعلا دعس نب نوراه ةمجرت يف يشكلا هاور ام : : اهنمو
 عايب ملاس ن

 ىلإ يل تضرع : ااف هللا دبع وبأ لاق» : : لاق ًاضيأ دقرف نب دواد نع هدنسب بصقلا

رع اذإ لعفأ تنك كلذكو .دجسملا ىلإ اهبف ترجهف ةجاح نلاعت يبر
 يل تض

 : لاق ؟ لجرلا نم : تلقف , يسأر ىلع لجر اذإ ةضورلا يف fol انأ انيبف ,ةجاحلا

 نم تلق :لاق . ملسأ نم :لاقف ؟ لجرلا نم : تلقف : : لاق. ةفوكلا لهأ نم

MIE: ءاسنلا Cat Lal نق ةت أودت نأ ash fl pb میتکرآ او: فيرشلا فحصملا يف )١( 

 .ًاضيأ يشكلا ةياورب فيرشلا فحصملا يف امكاهتءارق يتأتسو

1/71: ra 
 *( لبق ةخسن يف (..مالكلا لق ) ل هلوقو 510/76 : يشكلا لاجر  lS(لك) نوكي نأ نكمبو

 .(ردصملا شماه نع )هللا نذإب مهعم مالكلا يف لخدت نأ كل: يأ« رمأ لعف

 )£( ءاسنلا :٤ /۸۸.

 . :1٤4١۱/۳٤۵ ىشكلا لاج )0(



 يقاکلا نع اقف ۹

 فرعأ :لاق ؟ مهنم فرعت نم ملسأ اخأ اي :تلق ءةيديزلا نم :لاق ؟لجرلا
 ؟ةيلجعلاسأر ملسأاخأ ايا :تلق :لاق دعس نب نوراه مهلضفأو مهديسو مه ريخ

tlلوقي ي هللا تعم  : AT Gall Oy»لجيل  oh Lab pcs135 55  

 ."”«بصقلا عابب ملاس نب دمحم ًاقح يديزلا انِإو 4 . . SUT ةاّيحلآ يف

 هلالدتساب ؛ةرهز وبأ خيشلا هاغتبا يذلا يملعلا قيقحتلا ىدم نيبتي انه نمو

 سيلو GIS هباتك يف ًامات هنع ةياورلا ب ينيلكلا بنجت يذلا ثيبنخلا اذه تايبأب

 نع نلعملا هفارحنال ؛ دئاقعلا يف الو «هقفلا يف ال ةعيشلا تايورم ديناسأ يف رثأ هل

 همالك قدص ئريو ةرهز وبأ خيشلا هدمتعي نأ ةهادبلا نم نكلو PAG دمحم لآ

 «عیبرلا نب سيقو «كيرشو «يروثلاو «ةبعش هنع ئورو «ناّبح نبأ هقثو نأ دعب

 يف ملسم هل جرخأو ءنورخآو يناسغلا نوراه نب ميحرلا دبعو «ييح نب نسو

 . حيحصلا

 مث ,ناتكلا دشأ ه4: تيبلا لهأ همتك ام ىلع اذه لثم ,alla نأ لقعي لهو
 ؟ نودلخ نبا هاعدا امكًارفج هيمسيو HEE قداصلا مامإلا نع باتكلا كلذ يوري

 ةرهز يبأ خيشلا رظن يف رفجلا تاياور قرط :ًاسماخ
 ىلإ رفجلا بسنت قتلا تاياورلا رثكأ Slo :هلوقب ةرهز وبأ خيشلا هاعدا ام َّنِإ

 ,ةتبلا ءيش يف (يملعلا قيقحتلا) نم سيل «ينيلكلا اهقيرط قداصلا رفعج مامإلا
GINباب يف رفجلا ركذ اهبف درو تاياور تس ئوس يفاكلا باتك يف وري مل 4  

 باب يف ئرخأ ةياورو BOE ةمطاف فحصمو ةعماجلاو رفجلاو ةفيحصلا ركذ هيف

 YOV/V فارعألا(١)
EVATYYY ىشكلا: ١؟(رجال 



 1 ع علل يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لولا بابلا

 عضاوملا هذه ريغ يف رفجلا ركذي ملو ءال اضرلا نسحلا يبأ ىلع ّصنلاو ةراشالا

 نع هدانسإب كلذ ئور دقو '"”ةضورو .ًاعورفو .ًالوصأ يفاكلا باتك يف ةعبسلا

 برك ني Fane le د نل ناو املا يأ نب نيسمماو ,ريصب يأ

 ۳ی رنج نیا

 يف فلتخي ال يذلا (ه ۲۹۰ /ت) رافصلا نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ئور انيب

 اهبف درو ًاثيدح نيرشعو ةتس تاجردلا رئاصب gO ةعيشلا نم نانثا هتقاثو
2 

 اوطعأ og] B28 ةمألا يف باب رئاصبلا نم ثلاثلا ءزجلا يف اهلك اهاورو atl ركذ

 يبأ نب نيسحلا نع هدانسإب اهجرخأ دقو ,886 ةمطاف فحصمو ةعماجلاو رفجلا

 ,نيقيرط نم ةريبه gl لوم هديفرو ءريصب يبأو كلملا دبع نب دمحو .ءالعلا

Theyنم ديعس نب  Gly Gb BWنب ةسينعو «يفريصلا برك نب ركبو «ديبع  

 نب دمحمو «يفوكلا مساقلا يبأو «قرط BE نم نانس نب هللا دبعو «بعصم
 نب يلعو ARS نب ea لاس نب ماشهو «نيقيرط نم سينخ نب ally «ملسم

 نيئيدح ئور امك .' دل قداصلا PUM نع مهلك ؛ ةزمح يآ نب  ىلعو ,ديوس

 ظافلأل سرهفملا مجعملاو ؛ةعبرألا بتكلا حاتفمو «يفاكلا لوصأ ظافلأل سرهفملا مجعملا يف امك (1)

 .راف ج tale ةعبرألا بتكلا ثيداحأ

cr)رفجلاو ةفيحصلا ركذ هيف باب ءةجحلا باتك-۷ و٦ و۵ و ٤ و۳ و ۱/۱۸۸-: ١ يفاكلا لوصأ  

 .امهيف هب حرصي ملو ؛عباسلاو سداسلا نيثيدحلا يف هيلإ ريشأ دقو Be» ةمطاف فحصمو ةعماجلاو

 . اط اضرلا نسحلا يبأ ىلع ٌضنلاو ةراشإلا باب «ةّجحلا باتك-7 ۹ : ١ يفاكلا لوصأ (9)

 /ةاورلا عماج ۱۳۳١/۳١۷ :دواد نبا لاجر 2117/161/ :ةمالعلا لاجر AEMYOS : :يشاجنلا لاجر (4)

 شماهب عوبطم :TAA يناشاكلا ضيفلا نسحم الملا نب دمحم / حاضيإلا دضن :40 :7 يليبدرألا

 ةدئافلا ٤٥۷/٠١ يلماعلا رحلا/ لئاسولا ةمتاخ «ناريإ- دهشم ةعماج عبط  يسوطلا خيشلا تسرهف

 .ةرشع ةيناثلا

 يف باب-4٠ و17 و۳۹ و٣۲ و ۲۵ و ۱۹-۲۲ 4-13 و ۱/1۱۸1-۷ ۳ رافصلا/ تاجردلا )0(

HE OREN86 ةمطاف فحصمو ةعماجلاو رفجلا اوطعأ مه  . 



 يفاكلا نع عاق وو ووا £۸

 نع مرم يبأ نع هدئسب امههدحأ جرخأو ًاضيأ رفجلا ركذ امف درو نيرخآ

 . "غب مظاكلا مامإلا نع سوباق نب معن نع رخآلاو COR رقابلا مامإلا

 ىلع بتك دق رفجلا نأب All fal هاعّدا ام ثيداحألا هذه عيمج يف سيلو

 ثيح .بيغلا ملع يف باتك TL ةرهز وبأ خيشلا هاعّدا ام الو ,فورحلا ملع ةقيرط

 «مارحلاو لالحلا لئاسم ىلع رفجلا ءاوتحاب ميردصتلا ثيداحألا هذه مظعم يف ءاج

 ضرألا كول اهنم قلعت ام ًاصوصخ ,لبقتسملا يف ثداوحلا ضعب نع رابخإلا عم
 | .اهتساسو

 ! هوري مل امب ينيلكلا ماها :ًاسداس

 يف هل دوجو ال ىنيلكلا ىلإ هبسنو ةرهز وبأ خيشلا هبّذك يذلا رفجلا ثيدح َّنِإ

 !! gist باتك

 ًارثأ هل دجأ ملف هتضورو هعورفو يفاكلا لوصأ يف ًاريثك هنع cae دقلو

 ظافلأ مجعمو «ةعبرألا بتكلا حاتفمو GIS لوصأ ظافلأ سرهفب تنعتساو

 هذه يف اهبلع صوصنملا اهدراوم عيمج يف (رفج) ةدام تعباتو ةعبرألا بتكلا

 نم ّيأ يف ينيلكلا ىلإ ةرهز وبأ خيشلا هبسن يذلا ثيدحلا ىلع فقأ ملف سراهفلا

 لو ًاثيدح phe ةسمحو il ةغلابلا ةّجحلا OLS ثيداحأ تعباتو de Yl بتكلا

 سيلو ًاثيدح ًاثيدح اهتأرق ,ol يل قبس دقف BIS عورف ET ءًاضيأ هيلع رثعأ

 هتلمكأف هتءارق تدعأ يذلا ؛ةضورلا باتك عم لاحلا كلذكو .رفجلاب قلعتي ام اهيف

 .هيف هدجأ ds أوت

 )١( تاجردلا رئاصب  OUI Vanقباسلا .

 تاجردلا رئاصب (؟) ۱۷۹-۱۷۸ :۳ /  ۲٤قباسلا بابلا .



 EAs ىدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 هدنسب هجرخأ دقف ,قودصلل نيذلا لامك يف ثيدحلا ىلع ًاريخأ تفقو دقلو

 نب نابأو ءريصب وبأو ءورمع نب لضفملاو انأ تلخد» :لاق يفريصلا ريدس نع

 "'«ثيدحلا قاس مث ..2 دمحم نب رفعج هلا دبع يبأ انالوم ىلع بلغت

 “اقل قداصلا مامإلا نع ,يفريصلا ريدس نع رخآ دنسب يسوطلا هجرخأ ابك

 ."”نيدلا لامك نع راحبلا يف هلقنو

 َّنأب مهوتو راحبلا باتك نم ثيدحلا لقن دق ةرهز ابأ خيشلا نأ hth بلغأو

 وبأ نظف (ك) وه نيدلا لاك ىلإ راحبلا زمر BY ؛ يفاكلا نم هلقن دق هي يسلجما

 نم ءزج JS رخآ يف تاراشإلاو زومرلا ةمئاق ىلإ عجري ملو SIU زمر aT ةرهز
 . ماعلا هللاو راونألا راحب

 باتك يف ىتح اهنم یورو ,قودصلا بتك يف ةريثك رفجلا تاياور نأ انملع اذإو

 يبأ ناوخإل قح .مدقت امك ةبيغلا باتك يف يسوطلا كلذكو “هيقفلا هريضحي ال نم
 نيعبرأ نم رثكأب مهقرط نم يورملا رفجلا باتك رتاوتب لوقلا ةيمامالا نم ةرهز

 رتاوت رفجلا باتك رتاوت ىلع نوقّلعي ال atl, Be مهيبن تيب لهأ نع ًاقيرط
 ىوتسم قوف وهو ,مهريغ هنع عفاد دق ةديقعلا هذه رتاوت GY ؛ ّيدهملا ةديقع

 .ريبعتلا حص نإ مهدنع رتاوتلا

 دقنلاب رتاوتلا اذهل ةرهز وبأ خيشلا ضرعت ءاوس مهتديقع الو مهرضي الف «دعبو

 نم HB قداصلا مامإلا اهب ربخأ يتلا ثيداحألا نم ٠١ / مقر ثيدحلا POY :7 قودصلا / نيدلا لامك )١(

 .ةبيغلا عوقو
 RB هتبيغ نم BOR ةمئألا نع درو اميف- ۱۲۹/۱۷: ىسوطلا/ةبيغلا (؟)
 ننس نم هيف ام باب AB ةّجحلا خيراتب صاخلا ءزجلا 0١: ۹/۲٠۹ يسلجملا/راونألا راحب (۳)

 . 88 ءايبنألا
 ٤: ٠٠١/٠٠١. قودصلا/ هيقفلا هرضحي ال نم (4)



 2 هلا عم ate ضارعإللاب ةعيشلا لماج وأ ؛لاق امك (بهذملا 25( لئي يذلا

SLدقتعي الو ,هدقتعي.ال  BIقداصلا  ABهلاق  !! 

 تأ GE ةمخر Gi نِي ان ْبَهَو تتإ ةه ذإ BEL غر ال اتر
 .` 4% ُباّهَولآ 0 7 ١

 رفجلا ةلوقم ةّحص ىلع 86 ةمئألا ءاضمإ ليلد : ًاعباس

 ةيمامإلا ةعيشلا ثيداحأ يف رفجلا باتك دوجو ةقيقح Of ًايخيرات تباثلا نم َّنِإ .
 ال ام اذهو .ًابيرقت نامزلا نم نينرقب ينيلكلا ةدالو لبق EAN لهأ اهب ملعي ناك

 | .هركني نأ هقفاو نمو ةرهز وبأ خيشلا عيطتسي

 ةنس تام فرصم نب ةحلطو ء(ه ۲۷١ ) ةنس تام ةبيتق نبا Sf : هيلع ٌلديو

 دقف يلجعلا ديعس نب نوراه اّمأ me نبا هيلع صن امك (ه 7١ وأ ۲۱۲)

 يف نمو (ه ٠١١ /ت) جاجحلا نب ةبعشو (ه ١1١ / ت) يروثلا هنع ئور

 PLY هترصاعم دعبت الو GB قداصلا مامإلا يرصاعم نم نوراهو  مهتقبط

 اضرلاو مظاكلا LEY pols دق فرصم نب ةحلط َّنأ كش الو ءال رقابلا

 . كلن يركسعلاو Golbl يرصاعم نم وهف ةبيتق نبا Bh كه داوجلاو

 ىنعي اذهو ,هضفرو رفجلا نع ةرهز يبأ مالك يف مهلك اودرو دق BDU ءالؤهو .

 رخآ إو 9B رقابلا مامإلا نم ءادتبا ل YI اهب ملعي ناك sal ةلوقم وأ
 ئهتناو ةرهز وبأ خيشلا هسرد يذلا AB قداصلا مامإلا كلذ يف ام ؛ غيل ةمألا

 يف ئشخي ال هّلأو ةمامإلاو هقفلاب مه GE نيذلا EST ربكأ نم وه مامإلا EI ةجيننب

ALY نارمع: JIN) 



 EN يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفنا لوألا بابلا

 . مثال ةمول هلل

 22 قداصلا هدلو وأ ءرقابلا مامإلا عسوب ناك Gl :ةرهز Gl خيشلل لوقن انهو

 افا قداصلا َّنَأ عم ؟ يزيرقملا نع تلقن اك ةيباطخلا هساسأ ناك ول رفجلا اركني نأ
 ةاور ناك اذإو ,داهشألا سوؤر ىلع مهتاءاعدا نمو مهنم أربتو ةيباطخلا نعل دق

 وأ «ةفينح وبأ وأ «سنأ نب كلام وري مل ملف !! ةيباطخلا عم اوفطاعت دق ةعيشلا

 يف هنع ةدحاو Alyy ولو ؛قداصلا PLY نع ئور نم مهريغ وأ يروثلا نايفس

 ؟ هرصع يف اهب ةعيشلا مهتي نم ME فرعي ماد ام ءرفجلا ةلوقم بيذكت

Gaalىلع رفجلا بيذكت ردصي ال اذامل ؟ اذام مأ ءاهتحص ىلع ًاليلد هتوكس  

 ؟ لهل يركسعلا وأ .يداملا وأ ,داوجلا وأ ءاضرلا وأ ,مظاكلا لثم GY ناسل

 فيرشلا هديأو «ينيلكلا لاق اك هنأ ad بيذكت يف Bab تيبلا لهأ ىلع
 ؟ هديب ML لع طخو اا هللا لوسر ءالمإ نم باتك- هريغو يناجرجلا

 بيغلا ملعو رفجلا ثيدح : ًانماث

Gyلصوت ام  allوه «قداصلا مامإلا هباتك يف ةرهز وبأ خيشلا  Blملع  
 رفجلا ةياور راكنإ هيلع تلمأ يتلا يه ةجيتنلا هذهو ةيبسكلا مولعلا نم إل مامإلا
 ءهتجيتنو قفتي ال يذلا بيغلا ملع نم اهبسحف Mb ّيدهملا ةبيغ لوطل ةنمضتملا
 ىلع هملع عنتمملا بيغلا نع رابخإلا EY ! هلاثمأ نم ردصي نأ قيلي ال ام اذهو

YIءةطساوب نكي مل ام وه نيل ءايبنألا رئاسو  getنوكي نأ عانتما  AA 

 ASM قيرط نع رابخالا ناك اذإ Gi .هسفنب ربخأ ام ًاملاع  ًايبن وأ ناك ًامامإ

 وهو GBS هللا لوسر نع ليل LNT دنع وه اك- قلتلا وأ .ءايبنألا دنع وه امك



 i را ا

ESهسفنب بيغلل مامإلا ملع نم سيل وهف . llyدقو , ةطساولاب  sl ge 
 ءاعّدالا SF نيبتي اذهبو «هديب SB لع طخو BEM هللا لوسر ءالمإ ننوه ر

 قّلعتي امو ,ةعاسلا طارشأ ثيداحأ ًالثم يراخبلا حبحص يف دجي يذلاف

 ًالاع نوكي ال اهب ريخيو دعب لصحت مل يتلا رومألا نم كلذ ريغو لاجدلا يرهنب

 لاحلا كلذكف اات يبا ىلإ دنسأ ام حيحصلا باتك نم ولت Uy ,بيغلا ملعب
 عدوأ ام ثيح نم لإ لاما اذه يف يراخبلا حيحص نع فلتخي ال يذلا رفجلا عم

 رشابملا Gl ىلع دمتعي يذلا رفجلا دانسإ يف قرافلا عم «ثيداحأ نم نينثالا يف

 1 . ةرشابم Me ةطساوب فلي هلا لوسر نم
 لب .يبسك FU ةرهز وبأ خيشلا هاعذا امك سيل MBL قداصلا مامإلا ملع نأ اك

 80 هئابآ طسوتب BA هللا لوسر نع ّقلتلا هقيرطو « ىبسك :نيمسق ىلع وه

 . ةعيشلا بتك هذهف «ةرهز وبأ خيشلا معز امك مهاوس طسوتب سيلو ريغ ال مهدحو
 ةياورب رصحمنا دقف كلذ نم دج امو BSE هئابآ ريغ نع ةياور اهيف سيل عمجأ

 ,يفاكلا عورف يف عضاوم ةثالث يف يراصنألا هللا دبع نب رباج نع Bb رقابلا مامإلا

 رباج نع Wb رقابلا ةياور يف اك Bae BLT ريغ نع مامإلا ةياور نم دارملا Ey دقو
 حيحصلا نم ةلثمأب كلذ انزّرع دقو ءرباج هاور Ue مامإلا phe مدع gar ال يتلا

Oe tal 

 )552( يأ !UY قيرط نع وهف رخآلا مسقلا اّنأ

 )١( النجم:۳/۵۳۔٤.

 ,8١5:(فلؤملا) يديمعلا رماث / عورفلا  يفاكلا هباتكو يدادغبلا يندكلا خيشلا (؟)



 EPP يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لولا بابلا

 لاق» :لاق ةريره يبأ نع نع « ةعزق نب ىبحي قيرط نم يراخبلا جرخأ دقف

 هاف Lal يتمأ يف كي نإف BSS ممألا نم مكلبق اميف ناك دقلو : اک هللا لوسر

 يأ نع ,ةملس يبأ نع «دعس نع «ةدئاز al نب ايركز داز :يراخبلا لاق ««« رمع

 َنوُملكُي لاجر ليئارسإ ىنب نم مكلبق ناك نميف ناك دقل » 1A ّينلا لاق» :لاق ةريره

 a رمعف دحأ مهنم يتم نم نكي نإف :ءاينأ اونوكي نأ ريغ نم

 ithe نعو ءًاضيأ ةريره ul نع عبتتلاو تامازلإلا يف ينطقرادلا هجرخأو

 نأ ةشئاع نع هدنسب هحيحص يف ملسم هجرخأ ام دروأو ,كلذك ةملس يبأو

BEG coalدحأ مهنم يتمأ ىف نكي نإف وثم مكلبق ممألا يف نوكي ناكدق» : لاق»  

OUباطخلا نب رمع  apts 

 °« نومهلم : AE ريسفت : : بهو نبا لاق

 لاق «هدوجو ةقيقح دّكؤي ملعلا نم عونلا اذه ىلإ فوصتلا لهأ ليم لعلو
 نود ةيماهلإلا مولعلا ىلإ اولام فوصتلا Jal GF ملعإ» :يزاريشلا فوسليفلا

 هفنص ام ليصحتو ملعلا ةسارد ىلع اوصرحي مل كلذلف ؛ ةيميلعتلاو ةيلالدتسالا

 أوُدَهاَج َنيذَلآَو » :ىلاعت لاق امك ةدهاجلا ميدقت قيرطلا :اولاق WAY ؛ نوفنصملا

 تافصلا وحمو «قئاوعلا عفرب كلذو .8 :توبكنعلا € OL Ag ued ايف

 ."”«لاعت هللا ىلع TMI هنكب لابقالاو ءاهلك قئالعلا عطقو «ةمومذملا

م جملا ةروس نم ۲ :ةيآلل هريسفت يف يكلاملا يبطرقلا حرص دقو
 نأ كرا

Ys) 
4 

 يبن الو ٍلوُسَر نِم DUG نم asl امو ¥ : اذكه اهؤرقي ناك سابع نبا
- 

 ېس
"2 

 . قلخلا باتك-۲۲۵١٤۳-۵۳/۲۲۹ :15 ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص (۱)

 ,7/175 :ينطقرادلا / عبتتلاو تامارلالا (؟)
0H)حرش  polيزاريشلا نيدلا ردص فوسليفلا/ يفاكلا  AYVEY 



es téيقاكلا نع عاقل 6.0000... 00م0 00من م مرق  

0 a die ala 
  (oleنم ةيلاع رومأب باطخلا نب رمع ملكت ساقلا نب ةملسم نع ركذ مث

 قطن اف صُعو ملكت ايف باصأف ةنطابلا ةمكحلاب قطن 61, ,تارطخ بيغلا ءابنأ

 .ةيلاعلا نيهاربلا نم هب ملكت امو «ةيراس ةصق يف امك

 نم nis ل لق ١ :ىلاعت هلوق ريسفت دنع يناعملا حور يف يسولآلا لوق هديؤيو

 ملع A :لاقي نأ قحلا لعلو» :لاق "4 هلآ الإ COT ٍضْرَألآَو ٍتاَرَمّسلا ىف

 يف ةطساو الب :يأ ,هتاذل صخشلل ناك ام وه العو de هريغ نع يننملا بيغل
 مف ناكمإلا ناكل ضرألاو تاومسلا لهأ نم دحأل لقعي ال ام اذهو ,هل هتوبث

 نم سيل صاوخلل عقو امو ..ةطساو الب مهل ءيش توبث Ub وهو ,ةفصو ًاتاذ

 نم هجوب le هضافأ ؛ لكي بجاولا نم هلأ ةرورض ءيش يف Gill ملعلا اذه

 Ely ءًاعطق رفك هلاق نمو ئنعملا كلذب بيغلا اوملع مّن : لاقي الف «ةضافإلا هوجو

 مهفي Ce كلذ وحن وأ «بيغلا ىلع  لوعفملل ءانبلاب  اوُعلْطَأ وأ اوره !of :لاقي

 ملع ةبسن ميركلا نآرقلا يف ىج مل هلأ SS ام ديؤيو مهل ملعلا توبث يف ةطساولا

 نسم هناحبس ئضترا نمل بيغلا ىلع راهظإلا ءاجو Stel Ube هريغ ىلإ بيغلا
 «لوسر

 درو ام عيمج هيلع لمحيو sll ملعب ةيمامإلا ةعيشلا هلوقت ام نيع وه اذهو

 يتلا ةلعلا هذه هريغ ريثكو ةرهز وبأ خيشلا اهضفر يتلا يفاكلا ثيداحأ يف كلذ نم

 .ًاهجو اهل اوهقفي مل

 ,ءيش ّلكب طيحي BY ملع BY ءالؤه هيعدي امك لوقت ال ةيمامإلا ةعيشلا نإ
 ءيش نم امو ءاهلك ةعيرشلاو نيدلا مولع نوملعي BBE pol مهدئاقع بنك يف امو

 . ةكرابملا حلا ةروس نم ۵ : ةيآلا ريسفت يف يبطرقلا / نآرقلا ماكحأل عماجلا ١١(
 .10/۲۷: لمنلا (؟)
 . خلا ( هللا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا يف نم ملعي ال لق ) يف ثحبم ١١:٠١ يناعملا حور )0(



 YO ccc ccc ل sees يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّدقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 كلذ ادع امو «عقاولل قباطملا همكح نوملعيو الإ هب سانلا ىلتبي ام نيدلاب قلعتي

 هلضف نم اذهو Alb» قيرط نم هايإ ىلاعت هللا plan مامإلا هملعي نأ نكمملا نف

le؛ مهل ةماركو كي  eg Yلضفلاب مهصتخاو هلا مهابتجا نيذلا ءايلوألا نم  

 نبا ةرابع يف هيلإ ةراشإلا تمدقت امك ءاذهب مهريغ نم Sal مهف ذ ,ةماركلاو

 .نودلخ

Jedبجي له :# ئضترملا ديسلا  heىلع هلتق وأ هتافو ةعاس يصولا  

 ؟ هنع يوطم كلذ مأ ؟نييعتلا

 ّنأل ؛ نوكي امو ناك امو بويغلا ملعي نأ بجي ال مامإلا َّنِإ .» :# باجأف

 نأ بجوي Sly «یهانتت ال هتامولعم Sh, ls ميدقلل كراشم هنأ ىلإ يدؤي كلذ

 الإ ليصفتلا ىلع قلعتي ال ملعلاو ءِثَدْحُ ملعب dle Sf تبث دقو ,هسفنب ًاملاع نوكي

 , تامولعملا نم ئهانتي ال ام دوجو بجول ئهانتي ال ام ملع ولو .دحاو مولعب

alls,لاحم . Oyةعيرشلاو نيدلا مولع هملعي نأ بجي يذلا َّنأ . 

bs هللا مالعإب le نإف ؛تالبقتسملاو تايضاملا تانئاكلا وأ ,تابئاغلا eb 

 .زئاجف .ًائيش  SIملع بجاولا نم سيل لصألا اذه ىلعو .بجاو ريغ كلذف
 يور دقو .نييعتلا ىلع هلتق وأ ,هتافو تقوب مامإلا  BEيف - ا4 نينمؤملا ربمأ

 ملعي ناك- ةريثك رابخأ  FT.لوتقم  by.هلتاق ( هللا هنعل) مجلم نبا

 ول هلال ؛ نييعتلاو ديدحتلا ىلع هيف هلتقي يذلا تقولاب ًاملاع نوكي نأ زوجي الو

 مع يف اذه أد ةكابتلا ىلإ هديب يقلي الو هسفن نع هعفدي نأ نأ بجول كلذ ملع

 carly ريغ ةلمجلا

 )١( عجارف ؛ باوجلا لوأ يف اهيلإ لاحأ دقو . صوصخلا اذهب اهالمأ ةدرفنم ةلأسم ىلإ # هنم ةلاحإ .
 ةثلاثلا ةعومجملا ئضترملا فيرشلا لئاسر (؟) : ٠١- 1۳١.هريغو ثيدحلا نم ةقرفتم لئاسم ةبوجأ



eee eyيفاكلا نع عاقل  

 ام لاق ST نآرقلا زاجعإ يف يعفارلا نع نيمألا نسحم ديسلا لقن دق : لوقأ

 هحتسف لبق سدقملا تيبل ًاربنم لمع يكنز دومحم نيدلا رون كِلملا ّنِإ» :هلصاح

 هنو «ةمارك نوكي دق اذه BF ركذ نيتضورلا بحاص َّنِإو ؛ةنس نيرشعو فينب
lbهريسفت يف يسلدنألا ناجري نب مكحلا وبأ هركذ ام ىلع . ALBحتف نع ربخأ  

 .«ربخأ اك ناكف «ةنس ةرشع ئدحإ نيدلا رون aby اذك ةنس يف سدقلا

 :يرعملا ءالعلا GY نيمألا دشنأ م

 pe كنم ىف ْمُهَمَلِع ْمُموُرَأ امل ِتْيَبلا jad اوُبِجَع ْدَقَن
0)7 
pigs لكُدْنَرَأ BAS يهو PLANT 95 

 ةينغم دمحأ ذاتسأألا بانك نم ةرهز يبأ خيشلا ةدافتسا أطخ :ًاعسات

 تسيل رفجلا باتك ao راكنإ يف ةرهز وبأ اهدافتسا يتلا ةئلاثلا ةظحالملا 4(

|Sيغبني  . 

SB Ys Giنع اوبتك نيذلا ةيرفعجلا ءاهلع رابك نم سيل ةينغم دمحأ ذاتسألا  

 وأ ةينغم ريبكلا ذاتسألا لضفل ًاراكنإ اذه سيلو «ةرهز يأ خيشلا اورصاعو رفجلا

ait Lx(ةيرفعجلا ءاماع رابك) ةظفل نأل ؛ ملعلا نم  UG patsلحاطف  
 يبأل نيرصاعملا نم وهو يي يلماعلا نيمألا نسحب ديسلا مهنمو .ًافرع مهدهتحم

 دقو - ةعيشلا نايعأ يف ًاصيحقو tee هانغأو رفجلا عوضوم لوانت دقو ؛ةرهز

 نيمألا ديسلا هبتك ام ىلإ هثحب يف رشي مل ةرهز يبأ خيشلا نكلو  ًاريثك هنم تدفتسا
 !! ةرملاب

 حرش م1988 قشمد۔ Yb 7 يرعملا ءالعلا وبأ/ مزلي الام موزل : عجارو 1 ةعيشلا نايعأ )١(

 برعلا ناسل .دلجلا وه- ميملا حتفب  كسّملا نم دارملاو .( مهوُرأ ) ناكم ( مهاتأ ) :هيفو يدع ميدن ٠
thea Ve 
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lyًايناث : BUةياغو ءرفجلا ةقيقحل راكنإ ّيأ ابف سيل ةينغم ذاتسألا ةرابع  
 اذإ كلذ يف ريض الو ,ةقيقحلا هذه ليصافتل ةعيشلا elle ةفرعم مدع اهنم مهفي ام

 يديأ لوانتم يف وه سيلو «مهسفنأل رفجلاب نوظفتحي اوناك + YI Gf انملع
 اذه مهنتك ىلإ مّدقت امك- راشأ ثيح نونظلا فشك يف اذهل هبنت دقو ,مهياحصأ

 وهف هنع فرع امو ,ةفورعم ريغ رفجلا ليصافت تحبصأ اذهلو ,ناتكلا دشأ ملعلا

 اذهو .ًاقيرط نيعبرأ ىلع ديزي ا ةيورملا هرابخأ نم انيلإ لصو ام راطإب ددح
gSاذه ريغ همالكب دصقي مل ةينغم ذاتسألاو 9 ةمثألا دنع هدوجو تابثإل . 

 ركنأ نم نيرصاعملاو ئمادقلا  ةعيشلا ءالع يف دجوي ال هّلإف :ًاثلاث اأو

 دقو «سكعلا ىلع لب هيف ةدراولا ثيداحألا عيمجب نعط نم الو Gall باتك

 ملاست ىلع لدي ام اذهو RAI لهأ نم مَّدقت نم رفجلا باتك ةكص ىلع مهديأ

 BA يلع نينمؤملا ريمأ ىلإ هتبسن ةّكصب لوقلا ىلع عيمجلا

 WA يدهملا ثيداحأ نم هعقومو رفجلا ثيدح تادبؤم :ًارشاع

LY! ob 4قداصلا  BEهرمع لوطو هئاطبإو «هتبيغو بئاغلا دلوم يف » 

 ثيدحب رصحني م اذه اننامز يف حضاو وه امك- نامزلا كلذ يف نينمؤملا ىوليو
 ةتبثملا ثيداحألا تاثم كانه ,Uf ! ينيلكلا هب Sy قودصلا هجرخأ يذلا رفجلا

 يبأ داقتعاب فيرحتلاب نيلئاقلا نم سيل وهو - قودصلا خيشلا تبن أ دقف وعملا اذه

 he هللا هب Gai ام لالخ نم كلذو bul اذه دّيؤي ام نيدلا لاك يف - ةرهز

 ةعبسب كلذ ىلع BBM هللا لوسر هب صن امو ,ثيداحأ ةعبرأب ّيدهملا مئاقلا ىلع
 هيلع تّضن امو .ًاثيدح رشع ةعستب الن نينمؤملا ريمأ هب Gai امو .ًاثيدح نيثالثو

 امو ؛ثيداحأ ةسمخب ئدهملا اهدلو ىلع Wb ءارهزلا ةمطاف نيملاعلا ءاسن ةديس

 ,نيئيدحب هل نسحلا :ةنجلا لهأ بابش ادّيسو GA هذه اطبس هيلع صن



ce eer reer LYAيفاكلا نغ عاقل  

 مامإلا ىلع BM نيسحلا دالوأ هيلع Gai امو ,ثيداحأ ةسمخب إل نيسحلاو

 .ثيداحأ ةعستب BE نيسحلا نب he نيدباعلا نيز

 .ًاثيدح رشع ةعبسب Bh "لع نب دمحم رقابلاو
 الإ وه ام رفجلا ثيدحو Agus نيسمحو ةعبسب 4 دمحم نب رفعج قداصلاو

 ال قودصلا اهجرخأ يتلا BB قداصلا ثيداحأ نم نيسمخو ةعبس نم ًادحاو

 .ثيداحأ ةتسب ال رفعج نب ىسوم مظاكلاو

 .ثيداحا ةعبسب Bb Low ge نب ىلع اضرلاو

 . ثيداحأ Bg I لع نب دمحم داوجلاو
 .ثيداحأ ةرشعب Bh دمحم نب the يداملاو
 .ثيداحأ ةعستب BE لع نب نسحلا يركسعلاو

 تجرخ ذإ عقاولا عم رفجلا ثيدح يف ا قداصلا مامإلا لمأت قبطنا دقو

 اذه ًاثيدح نيسمخو نينثاب  هدحو نيدلا لامك يف اك - رظتنملا مامإلا تاعيقوت

 مئاقلا ةيمست نع يهنلاو ,ثيداحأ ةيناهب جرفلا رظتنم باوث يف درو اع ًالضف
 اولخت ال ضرألا Sy hopes نيرشعو ةعستب هجورخ تامالعو «ثيداحأ ةعبرأب

 اذهبو Lad نيثالثو دحاوب LEY رداون be ءًاثيدح نيتسو ةسمخب ةّجح نم

 ىلع ديزي ام BB ّيدهملا مامإلا لوح نيدلا لاك يف قودصلا هاور ام عومجم نوكي

 ,هدحو قودصلا ىدل ّيدهملا ثيداحأ نيب رفجلا ثيدح عقوم نيبتب انه نمو
Ulءاطعإ لالخ نم حضتيسف يفاكلا باتك يف .ّيدهملا ثيداحأ نم هعقوم نع  

 نم ةيلاتلا ةرقفلا يف اك ّيدهملا يف ثيداحأ نم ينيلكلا هاور امل ةزجوم ةروص
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 AB يدهملا ىف مالسإلا ةقث oly ام : رشع ىداحلا

 بهذمب نيرصاعملا !GUS ضعب رثأت ىلإ ىوعدلا هذه يف ةراشإلا تمدقت

 هفقوم مهذاختاو ABE» ّيدهملا مامإلا يف ةيمامإلا ةعيشلا ةديقع ءازإ ةرهز يبأ خيشلا

 .ينيلكلا خيشلل يفاكلا باتك يف اهثيداحأ نم

 يفاكلا باتكب ةديقعلا هذه طبر مهضعب ةلواحم ىلإ ًاضيأ ةراشالا تمدقت اك

 عم ةاورلا ضعب ميرجت وأ .ضعب نود ثيداحألا ضعبل مهفيعضت لالخ نم كلذو

 ءارتفالاب كلذ لكل ديهقلا عم .ليدعتلاو حرجلا ملع يف ثحبلا تالهؤمل مهراقتفا

 هذه ءوشن ساسأ ّء نأ ءاطسبلا مهوي Ce كلذ ريغو فيرحتلا ةهبشب هب ىنيلكلا ىلع

 نم مهتساردل اوراتخي م كلذ لك يف مَن عم GAS» ٠ وه ةديقعلا
 ثيداحأ

 هذه نم ينيلكلا خيشلا هاور ام ةرثك عم هل سايق ال يذلا ليلقلا الإ هب ئدهملا

 .ثيداحألا

 BBE يدهملا مامإلا ةلأسم يف ًاظوحلم ًاماتها هلل مالسإلا ةقث oral دقف . معن

 لمتشا ثيح «يفاكلا لوصأ يف ةّجحلا AS لالخ نم ًاحضاو ماتهالا اذه رهظيو

 اهلك ًائيدح رشع ةسمخو ًافلأ اهثيداحأ تغلب Lb نيثالثو ةئام الع باتكلا اذه

 HB Goad ةديقع يف ًاباب رشع ةتس باوبألا كلت نم صصخ دقو عك ةمئألا يف

 ًاحيرصت Lal ADL يدهملا ركذ درو دق ئرخألا باوبألا ثيداحأ ضعب يف نأ ىلع

ayددعو باوبألا هذه نع ةزجوم ةروص يتأي ايفو ٠ ئرخأ ةرات ًاحيملتو  

 : اهثيداحأ

 .ثيداحأ ةعبزأ هيف .مامإب لإ هقلخ ىلع هلل موقت ال ةّجحلا نأ باب-١



 يفاكلا نع عافت ا 9

 .ًاثيدح رشع ةثالث هيف ,ةّجح نم ولخت ال ضرألا Gl باب ۲

 ةسم هيف ءةجحلا امهدحأ ناكل نالجر الإ ضرألا يف قبي ملول هلأ باب - ۲
 ,ثيداحا

 Ayre رشع ةعبرأ هيف ؛هيلإ درلاو مامإلا ةفرعم باب  غ
 ةعبس هيف .ًادحاوف ًادحاو 6+ UY ىلع هلوسرو Ge هللا صن ام باب ه

 . ثيداحأ

 .ثيداحأ ةتس هيف BB رادلا بحاص ىلإ ّصنلاو ةراشإلا باب

 .ًاثيدح رشع ةسم هيف Bb هآر نم ةيمست يف باب -۷
 .ثيداحأ ةعبرأ هيف « مسالا نع يبنلا يف باب - ۸
 .ثيداحأ ةثالث هيف ؛ةبيغلا لاح يف ردان باب - 9

 .ًاثيدح نوثالثو دحاو هيف ؛ةبيغلا يف باب - ٠
 .ثيداحأ ةعبس هيف «تيقوتلا ةيهارك باب - ١
VYثيداحأ ةتس هيف «ناحتمالاو صيحقلا باب . 

NYهريضي مل همامإ فرع نم هلأ باب  pbsةعبس هيف ءرخأت وأ رمألا اذه  
 ,ثيداحأ

 ثيداحأ ةعبرأ هيف ,ىدهلا ABT نم مامإ هل سيلو تام نم باب ٤
Veبحاصلا دلوم باب  ABًاثيدح نوثالثو دحاو هيف . 

 .ًاثيدح نورشع هيف BB مهيلع ٌصنلاو رشع ينثالا يف ءاج ام باب 19
 ةديقع يف ثيداحألا نم باوبألا هذه يف ينيلكلا هاور ام عومجم ن وكي اذهبو

 Adm نيعبسو ةعبسو ةئام ا ىدهملا

 ئدهملا يف ًاثيدح رشع ةعست BBL تيبلا لهأ ةمأ نع ةضورلا يف جرخأ اك
 You » YOY و YOY و 0۰ و۳ rani :كثيدح : يهو < هروهظ تامالعو
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gTAO gO 9 YOO 41 ل لا ا  

 .هؤا!لو ه0: وئم4غو

 يف ةعيشلا ةديقع ضقنل ءاعدا ّيأ ةّكص تابثإ Gh لوقلا نكي انه نمو
 اذإ اف .ثيداحألا هذه نيلقانلا ةاورلا ةقاثو مدع تابثإ ىلع فقوتي BA يدهملا

 ينيلكلا ىلع نعطلا درجمب سیلو .هدحو يفاكلا باتكبو «مهدحو مهب لقنلا رصعنا

ISL,قودصلا هاور ثيدحل ,ّيدهملا يف ثيداحأ نم يفاكلا عيمج يف درو ام  !!!. 

 ثيداحأب نعطلا ye اولواح نمت مهقفاو نمو USI ءالؤه نع باغ دقلو

 ىلع كلذب نيدمتعم اهتاور ضعب فعض ةّجحب يفاكلا باتك يف ةدراولا BB ّيدهملا

 اوعقو نبذل ane فعضب er نم ةع ةعيشلا ىد لاجرلا بتك يف درو ام

( 

 .La ! نامزلا رخآ يف de اكو .دعب ald ل ئدهملا ذأ أ ةلوقم اوراصتاو
 ١ .مهسفنأ ةعيشلا دنع فيعضلا نم وه هوفّعض

 ةقث هاور امو GL ةيضق يه تسيل إل ّيدهملا مامإلا ةيضق GI اك

 نم اّمأ ,هخياشم تاقث نم امهو ءامهريغو «هريسفت يف ميهاربإ نب Hes «تاجردلا
 as eee تارشعو ANID يموللاو «قودصلاك دنع رخأت

 :لاق يماشلا عيبرلا يبأ نع دنسب ينيلكلا هاور دقف «ةضورلا نم ثيدحلا اذه صن لقنأ نأ دوأ )١(

 go مهراصبأو مهعامسأ يف انتعيشل لجوزع هللا ذم ماق اذإ انمئاق نإ :لوقي MB هللا دبع ابأ تعمس»

 .«هناكم يف وهو هيلإ نورظنيو ءنوعمسيف مهملكي ؛ديرب مئاقلا نيبو مهنيب نوكي ال
 ثيدحو ؟ يفاكلا ES يف ّيدهملا ثيداحأ ةّحص نيرضحتملا نم ركنأ نم رذع ام يرمعلو

 ىلإ اومجراو ئلاعت هللا ىلإ اوبوت نأ : نيرشعلا نرقلا ةراضح ناسلب- ماع فلأ لبق  مهبطاخي ةضورلا
 .ةميركلا ّيدهملا ةلود يف ناكم نيركنملل سيلو مدنلا عفني ال هّنإف «نولفاغ هلع متنأ يذلا قحلا



ss ttyيفاكلا نع عاد...  

 ةعيشلا مالعأ نم ةبيغلا ىف بنك نم ضعب : رشع يناثلا

 ,يفوك «قاحسإ Gh ىنكي» : يشاجنلا لاق : يطامنألا حلاص نب ميهاربإ - ١
 سيلف هبتك تضرقنا :حون نب The نب دمحأ سابعلا وبأ يل لاق .هب سأب ال « ةقث
 gall باتك الإ اهنم فرعأ

 ,قاحسإ ابأ نكي ,يفوك UNI ملاص نب ميهاربإ» : يبسوطلا خيشلا لاقو
 .« ةبيغلا باتك هبتك نم فرعأ يذلاو ,تضرقنا هبتك نأ انباحصأ ركذ « ةقث

 اذهل خيشلاو يشاجنلا قيرط يف امك هنع ةبيغلا باتك كيب نبا ىور دقو

ebةنس ىوتملادايز نب ديم مياشم نم وه كيهن نباو  + BTVدايز نب ديمحو  
 .ينيلكلاخياشمخياشم ةقبط نم يطاخألان وكي هيلعو «ينيلكلامالسإلاةقث مياشم نم

 , 0 RYN نم AST وأ مامإل ةبحص مهل ينيلكلا خايشأ ضعب Sf انملع اذإو

 Bb يركسعلاو «يداهلاو .داوجلا ZA باحصأ نم وه دايز نب لهس ًالثف
 نم وهو BB يركسعلاو يداملا نيمامإلا باحصأ نم وه ءالعلا نب مساقلاو
 .ًاضيأ كيل (بهباحصأ نم يريمحلا رفعج نب هللا دبعو AB ّيدهملا مامإلا ىأر
 هب دتماو , 854 يداهلاو داوجلاو اضرلا ةمألا قل يذلا ىسيع نب دمحم نب دمحأو
 .ًارساح ًايفاح ه ۲٢۰ ةنس Gal ةزانج يف يشم نأ Ul رمعلا

 نب مههاربإ نب يلع وه ab ّيدهملا مامإلا دج يداحلا مامإلا باحصأ نمو
 .(ه ۳۰۷ ةنس دعب /ت) مشاه

MNO: dled! ١(رجال( 
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 زازرلا سابعلا وبأ رفعج نب دمحو a) ۳۰۱ / وأ 799 /ت) هللا دبع نب دعسو

 ,ىرغصلا ةبيغلا مظعمو يركسعلا مامإلا pole Ge وهو (ه 3٠١ - ۲۳۹ /ت)

 ناك ينادمملا ريهاربإ نب Be نب دمحمو .(ه ۲۹۰ /ت) رافصلا نسحلا نب دمحمو

 .ةّئألا ءالكو نم هّدجو هوبأو وه

 Wooly وأ هعم ةلسارم هل تناكو ينيلكلا مياشم نم ةّجحلا مامإلارصاع نم ام

 يلع نب نسحلاو «يناملا ديزي نب لضفلا نب ب نسحلاو «بوقعي نب قاحسإ : : مهف

 OO Bill يريمحلا رفعج نب هللا دبع نب دمحمو «يولعلا

 ةايح يف نوكي نأو HY ةبيغلا باتكل LUV فيلأت نأ انل St كلذ انملع اذإو

 .ةبيغلال وصح نامز نم ركبمتقو GANG ريدقت لقأ fe وأ. ءا يركسعلامامإلا

 يشت سادعلا وبأ يريمحلا عماج نب كلام نب نيسحلا نب a ني هلا دبع ۲

 نم al pba دقو «ةبيغلا OLS اهنم فرعي ةريثك ًابتك فنص ؛ مههجوو نييمقلا خيش

 . !She Magoo ارتلابابرأ عيمج aly دقو. كل يركسعلاو يداهلانيمامالا باحصأ

 هذه نويع نم نيع ؛ قودص .ةقث : يدنقرمسلا ىشايعلا دوعسم نب دمحم “٠

 )١( ر۹۳ و۲٩ و۰٩ :تاحفصلا عورفلا  يفاكلا هباتكو يدادغبلا ينيلكلا خيشلا :انباتك نم كلذ انصخل ۹۵
 و ۲۷۹ تاحفصلا و ؛ لوألا بابلا نم ثلاثلا لصفلا  ۲۹۱ STAYو۳۱۹ و۳۱۸ و٦٢۳ و ۲۹۷ و ٣٣٤

 يناثلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا ۳۳۷ و .

 ۲۳/٤۱۹ :يسوطلاخيشلالاجرو 4۲۹/۱۰۲ :يسوطلاخيشلا/تسرهفلاو 0۷۳/۲۱۹ : يشاجنلا لاجر (؟)

 لاجرو.١3 و١1 و 49 :يقربلا لاجر رظناو كط يركسعلاو يداهلا نيمامإلا باحصأ ىف ۲/۳۲ و

 دقنو 4۳۸۷۳: بوشا رهش نبالءاملعلا ملاعمو ,471/199 :دواد نبا لاجرو :۲/٠٠١ ةماعلا

 4017/١ لئاس ولا ةمتاحو 0/۲۹ :ةقرو : يسلجملا/( طوطخم ) ةزيجولاو :1۷/۱۹١ ىشيرفتلاا لاج رلا

 :1 يزيربتلا يرايلعلا يلع الم/لاقملا ةدبز حرش يف لامآلا ةجهبو ٠٠۹ : يحيرطلا لاقملا عماجو
 /تانجلا تاضورو VOU HY :۱ لاقملا حيقنتو AN :۱ ق ؛ فجن هط دمحم/لاقملا ناقتإو ۰

 71/00/1174:3١, ثيدحلا لاجر مجعمو ؛411/175 :1 يراسناوخلا



tfيقاکلا ئه عاق  

 سماخملا باتكلا ناك .ًاباتك نيسمخو ةعبراو BL هل دعو ءيشاجنلا alls ةفئاطلا

 باتك اهنم ًاباتك نينامثو BL ميدنلا نبا هل ركذو Opal باتك :ناونعب ةئاملا دعب

Palليلج» : يسوطلا خيشلا لاقو  allتاياورلاب ريصب «رابخألا عساو  

 اهنم دعو اهنم ريثكلا ركذ مث «فنصم يتئام ىلع ديزت ةريثك بتك هل ءاهيلع علّطم
obsرثكأ» :هّلأب لاجرلا يف هفصوو « ةبيغلا  Jalقرشملا  Meًابدأو ءًالضفو , 
Laas3 ًالبنو  atk 

 .ه ٠۲١ ةنس Be تام. Oe ly مجارتلا بابرأ عيمج هقلو دقو

 ,قودصلاخيشلادلاو : نسحلاوبأ.يققلاهيوباب نب ىسوم نب نيسحلانب يلع ٤
 «مهتقثو ,مههيقفو « مهمدقتمو «هرصع يف نييّمقلا خيش JBM قودصلاب فرعُيو

 ,لئاسم هلأسو Be حور نب نيسحلا مساقلا Gl عم عمتجاو «قارعلا مدق ناك

 ةعقر هل لصوي نأ هلأسي دوسألا نب رفعج نب يلع دي ىلع كلذ دعب هبتاك مث
 ,كلذب كل هلل انوعد دق » :هيلإ بتكف .دلولا اهيف هلأسيو ءال بحاصلا ىلإ

 نم هللا دبع وبأو [ قودصلا ] رفعج وبأ هل دلوف « نيريخ نيركذ نيدلو قزرتسو
 ..دلو مأ

 تدلو انأ) :لوقي رفعج ابأ تعم :لوقي هللاديبع نب نيسحلا هللا دبع gl ناكو

 ةرصبتلا باتك هبتك نم يشاجنلا de مث ؛كلذب رختفيو BE) رمألا بحاص ةوعدب

 )١( یشاجنلا لاجر :۳۵١ /٩٤٤.

 ةمئألا 950 (.

 )٤( ةمالعلا لاجر :  PV/V£0يلحلا ةمالعلا/هابتشالا حاضيإ :  CUANYVA:دواد نسبا لاجر 11/1/90

 ةاررلا عماج :77/46 :ءاملعلا ملاعم  VAT ETلئاسولا ةمتاخ  Tsحاضيإلا دضن ء١١۹ : ۸۵ مجعم

YTV AW ثيدحلا لاجر 



 SEOs يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - fall بابلا

 .عوبطم باتكلاو OE AL نم

 اهانركذ فيناصت هل ,ةقث» :ًالئاق هلاجر يف هركذو  ةريحلا نم ةريصبلاو ةمامإلا

 .موجنلا رثانت ةنس ه ۲۲۹ ةنس 4 قودصلا دلاو تام cus gill ىف

 ةصق Mb مئاقلا نع ةدراولا تاعيقوتلا ركذ يف نيدلا لاك يف قودصلا ركذو

 دق قودصلا نأ لإ .لأس ام قودصلا دلاو ىلاعت هللا قزري نأ ءةجحلا مامإلا ءاعد

 نب دمحم رفعج وبأ وه هلي حور نب نيسحلا ىلإ هيبأ باتك لاصيإل ةطساولا نأ ركذ
Ueدوسألا نب رفعج نب يلع : يشاجنلا لاجر يف اك سبلو دوسألا . 

 :فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجع ةّجحلا مامإلا cles ةياور دعب قودصلا لاق

 ىلإ فلتخا ينآر اذإ- يل لوقي ام ًاريثك Be دوسألا لع نب دمحم رفعج وبأ ناك»
 ملعلا بتك يف بغرأو كل ديلولا نب دمحأ نب نسحلا نب دمحم انخيش سلجم
 ءاعدب تدلو تنأو ,ملعلا يف ةبغرلا هذه كل نوكت نأ بجعب سيل :- هظفحو
 OC مامإللا

 ,ردقلا مظع انباحصأ نم خيش » : يشاجنلالاق : ينامعنلا ميهاربإ نب دمحم  ه

 «“ةبيغلا باتك هبتك نم Je مث «ثيدحلا ريثك «ةديقعلا حيحص .ةلزنملا فيرش

 ,5814/551 :ىشاجمللا لاجر )1(

 .581/47 : يسوطلا خيشلا/ تسرهفلا (؟)
 CBB ةمئآلا نع وري مل نم ) يف 14/17 : يسوطلا لاجر (؟)

 ةمتاخ 419/10 :ءاملعلا ملاعم 1١17/15١: :دواد نبا لاجر ۲٠/۹٤ :ةمالعلا لاجر : رظناو

 VAY ثيدحلا لاجر مجعم EVV :5 يرتستلا/لاجرلا سوماق ١“478:1« لئاسولا

 . ا مئاقلا نع ةدراولا تاعيقوتلا ركذ يف ٤١ بابلا نم ۳١ ثيدحلا JOT EY نيدلا لامك )٤(

 1١. 1171787 : يشاجنلا لاجر (۵)



 يفاكلا نع EU ..0000 006006066666660... : م. نة هنن يتم نم معتمة eee م معمم ممم مف رمف ££

9 0 5 )00( . 
 GANT ذيمالت نم وهو ٠ لاجرلاو مجارتلا بابرأ نم هل مجرت نم عيمج هقثو

 . عوبطم ةبيغلا يف هباتكو " 'يفاكلا بتكي هب ًاصيصخ ناكو call نيبرقملا نمو

 .عؤبطم .ةبيغلا يف ةرشعلا لوصفلا هل (ه ٠١ /ت) ديفملا خيشلا - ٦

 .عوبطم .ةبيغلا يف عنقملا هل (ه ٠١١ /ت) ئضترملا فيرشلا ۷

Aهل (ه 45١0 /ت) يسوطلا  OLSعوبطم ,ةبيغلا يف . 

 معازم نم ىوعدلا هيلع توطنا ام لاطبإ : رشع ثلاثلا
 مه سیل ,هروهظو هرمع لوطو ,هتبيغو ,يدهملا مامإلا ةدالوب اونمآ نيذلا 2

 ؟فيك ! بيلاسألا فلتخمب هيلع ديكأتلا ضعبلا J gle اك «ةيمامإلا ةعيشلا ةالُغ نم

 نم يتلا ةديقعلا هذه ناهإإلا ىلع ثحو PME ئطصملا وه كلذب رشب يذلاو
 | .نيتداهشلا قطن نإو ةيلهاج ةتيم توميس اهفرعي مل وأ اهركنأ

 امدعب ًالدعو ًاطسق ايندلا ًالميس يذلا رظننملا دوعوملاب SMG دمحم لآ ةديقع نإ

 اهيف ترتاوت قتلا ةديقعلا هذهب ةيمامإلا ةعيشلا تمزلأ all يه .ًاروجو Ub تئلم

 هيدي ىلع مالسإلا دوسيس يذلا دوعوملا مويلا كلذ بحاص نيبعت يف مهيدل رابخألا

 )١( :دواد نبا لاجر 1۷۰/۲۸۹ :هابتشالا حاضيإ ٠ :حاضيإالا دضن ٤ :؟ ةاورلا عماج ”2117

 يراسناوخلا/تانجلا تاضور , ۳ كردتسملاةمتاح  OVIZVYV OTىناتس رهشلا/ةاورلا تاقث :٩

 ينارهطلا كررب اغآ/عبارلا نرقلا- ةعيشلا مالعأ تاقبطو :٤1و  171118 SAYو190 و144 و ١۷١
PU TEV YY 

 /يفاكلا لوصأ حرش ۲۲:1١ ثيدحلا لاجر مجعم 1417۲١١ :1 يلماعلا رحلا/ نيرحبتملا ةركذت )1(
 ۲٤:١. رفظملا



 SEV Gagall ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 BSG ينل هب رّشب امك رشبلا ينب نيب

 هبسحو Cll مامإلا مسا صيخشت يف ةدراولا صوصنلا eo تبنت مل ولو
 نينمؤملا ريمأ نم ًءادتبا «تيبلا لهأ (Ze رئاسو Me هللا لوسر ندل نم  هبسنو

 ؛ ةيمامإلا ةعيشلا دنع BB يركسعلا نسحلا مامإلاب ٌءاهتناو «بلاط يبأ نب يلع

 دعب BEAL 20( لهأ نم مهناوخإ ةلاقم اولاقلو .مهريغ هركنأ اك هوركنأل
tclنولوقي ام ىلإ مهقانعأب ذخآلا ليلدلا ريغ اذه نع مهعنمي ءيش  

 !؟نودقتعيو

A 
 ين تاتبئم :OY دج ريبك قرف تابثإلاو Gil ىوعد coy seal نيب ام نإ

 .هدوجو تاتبثمك تسيل E هدوجو

 ال يتلا دهاوشلاو ,تانيبلا ىوقأ الع ئرخُألا موقت اغيب . al الو اهل ةقيقح ال

Jeلاوحألا نم لاحب اهراكنإل . 

 ءاملع منم ًاربتو BEL تيبلا لهأ del مهنعل نيذلا ةيباطخلا نوكي اذه ىلعو

 رابخإ نم هيف امل رفجلا باتك ركنأ GE باوصلا ىلإ برقأ مه ,مهورّثكو مّيشتلا

 !ove ينيلكلا هب يلتباو قودصلا هاور يذلا ثيدحلا يف اك WE ّيدهملا ,BY نع

 ركنيو et GH نع ىنغت ال قتلا نونظلاو ماهوألاو تاشلا دمتعي نم

 وهل قافتالاب ةلدألا ديس وه يذلا تباثلا حيحصلا رارقإلاو tly» .ةدهاشملا

 نم هلأ مهتعيشو BEE AEM يأر نم ناك اذهو .مهلاثمأو ةبباطخلا نم ريثكب أوسأ

 لهأ عيمجل VIS ناك فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجع ةّجحلا مامإلا دوجو ركنأ
 نع ًالضف ,ليزاتلا مكحمب حيبق Sy] بذكلا نع ىلاعت هللامهمصع نيذلا يع تيبلا
 .هيلع ىلاعت هللا تاولص ّىدهملا مثاقلا روهظ نم هب رشب ا RB هللا لوسرلهبيذكت



LEAومرنة يمينة ناجم مة م فيوم ممف  deat EEOC OESيفاكلا ع  

 نم باثكلا مول هّجوت fbb eel امكرمألا ناک ذإ :لوقيف لأسي لئاس برو

 ىلإ هريغو يوسوملا ىسوم روتكدلاك ةعيشلا نم نيفرحنملا ضعبو LL لهأ

 قودصلاك ةديقعلا هذهب ةعيشلا مالعأ نم هريغ AL مو «هدحو ينيلكلا
 يسوطلاو a) 15/ت) ئضترملاو ء(ه ١١١ /ت) ديفملاو (ه١۳۸/ت)

 ؟ مهريغو (هغ350/ت)

 ملسي مل باّتكلا ءالؤه ضعب نأ «يخأ اي ىلاعت هللا كدشرأ : هباوج يف لوقنف

 اومن دقف BE تيبلا لهأ ةمأ - باتكلا اذه يف كيلع tae اك gall نم

leءهدلو اومهتا اك ,ميركلا نآرقلا فيرحتب راد اغيح قحلا هعم رودي يذلا #4  
 :ثوحب يف يتأيسو ,مامّئالا اذه ts هي اضرلاو « مظاكلاو «قداصلاو ءرقابلا

«ail(ئبرقلا) ةمرح نكت مل اذإو .كلذ نم ريثكلا ءيشلا فيرحتلاو ,ءادبلاو  

 نم لينلا نع CUS ءالؤه عدرت ئرخأ ةمرح ةّيأف ءاهلهأ نم Ul نع ةعدار
 !؟ مهريغ

 نم اهيف يدنع ًاباتك نوعبس هذهف !؟ ىنيلكلا ريغ Id مل atl كاردأ ام م
 مو !! باتك ىلع تدازل cae ول امب pple ءارتفالاو ةعيشلا مالعأ ىلع متشلا

 ,نيدلا فرش نيسحلا دبع ديسلاو يئوخلا مامإلاو ينيمخلا مامإلا ىتح مهنم ملسي
 ينسحلا فورعم مشاه ديسلاو ,يفاصلا هلا فطل خيشلاك نيرصاعملا ىتحو لب

Ul Landsلهأو أ نم ةعيشلا نأكل  BIهلا أكو !! ئرخأ ةّمأ نم  dhe 

 !! 174 نودا Sts uly ٌهدِحاَو dal gah وه < :لقي م

 .هنم ةقثلا تبلسو » ةفعاضم ًافاعضأ هريغ نم ATT ىنيلكلا ىلإ موللا هجوت , معن

Sal BS,كلذ ,فيرحتلا باب يف فرعتس  EYل ىيلكلا ةافو مّدقت اوكردأ  

AYN :١(الأنبياء( 



 EEA يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 رظن يف يفاكلا هباتك ةيمهأ اولهجي ملو . ةعيشلا Sey باطقأ نم هريغ تايفو ىلع
elleةلالج عم ؛ةيثيدحلا مهعيماجم نم هريغ ىلع ينمزلا هقبس ةيحان نم ةعيشلا  

 هجرف ىلاعت هللا لجع رظننملا ةّجحلا مامإلا ءالكو نم هدهع برقو ,هتقاثوو «هفلؤم

 Dye ةثابعبرأل ae ةئامعبرأ يهو «هيدي نيب BE لوصألا رفاوتو «فيرشلا
 نوك عم Be قداصلاو رقابلا نيمامإلا باحصأ ًاصوصخ EY باحصأ نم
 يداهلاو داوجلاك (LA باحصأ نم ينيلكلا مالسإلا ةقث خياشم ضعب

 .هريغ نم رثكأ ينيلكلا يلتبا انه نمو BB يركسعلاو

 عيمج ةّكص ئرت ةعيشلا gh ئطاخلا باّتكلا ءالؤه داقتعا اذه ىلإ فاضنا اذإف

 نع اهرودص ةيعطقب لوقتو Gs هللا نيبو اهنيب ةّجح اهلعجتو » SIS ثيداحأ

 اهنعطي ال  ةّنُسلا لهأ دنع يراخبلا ثيداحأك يه مهمعزب هثيداحأ نأو « مهتم

 خيشلا ققحلا SLM ملاعلل مهماهتا يف لاحلا وه امك عّيشتلاب مهتاو الإ مهنم ليلج ملاع

 ل يدهملا ثيداحأ نم ثيدح ّيأ فعض تابثإ مهدنع le A يبأ دومح
 ! ّيدهملا يف ةعيشلا ةديقع فيعضت ةباثمب يفاكلا باتك يف

 , 8+ TEN نع اهرودصب عوطقملا نم اهلك تسيل يفاكلا ثيداحأ تناك الو

 نم رثكأ كلذ ودعي ال ذإ ,ناهو ّيدهملا مامإلا ىف ةعيشلا ةديقع نعط رمأ لس اذل

 دئاقع نالطب هلالخ نم جتنتسيو ,هدانسإ يف فيعض عقو ًاثيدح ثحابلا رهظي نأ

 .هيوري ايف ىنيلكلا بيذكتو « ةعيشلا

 اهل ساسأ ال يتلا تامدقملا كلت ىلع تينب دق ثوحبلا كلت جئاتن دجن اذكهو

 .ةحصلا نم

 ًاريثك ليلجلا ملاعلا اذه عم بدألا ءاسأ دقف يباهولا قازرلا دبع دمحمل ةير يبأ تاملظ باتك عجار )١(

 .هيف ام حضني ءانإلا :لئاقلا رد للو !! ةّيأبسلا رارشأ نم :CL AVE ص ىف هفصو ئتح باتكلا اذه ىف



as ESSE OOS OSES OE SSESSS SO OSCCOSOESOOOOOOOOOOOES 0يفاکلانع ٠ 

 ةحصب لوقت ال ةعيشلا َّنأ فيرحتلا باب يف ةلدألا ىوقأب تبثنسف : الأ اًمأ
 تتبث اف «مهيدل ثيدحلا بتك نم هريغ نأشك مهدنع هنأش Ly GI يف ام عيمج

 ثيداحأ نم ددعل مهقيعضت نم اذه ىلع لدأ سيلو OB إو ca, JET هتحص
 عجار نمو MB ّيدهملا مامإلا يف ةدراولا ثيداحألا ضعب كلذ يف امب يفاكلا

 يفاكلل ئرت ال ةعيشلا نأ دجي  هريغو ,يسلجملل لوقعلا ةآرمك- يفاكلا حورش
 مهماتها ةدئاف اف الإو ,هئيداحأل مهتساردو ءاملعلا دقن نع ةناصح يف abd ةيزم

 !؟ لاجرلاو ةياردلا بتكب

 ئدهملا ثيداحأ ةساردل طق باّتكلا ءالؤه نم دحأ Law مل als Lat اًمأو

 انه نم تانيع مهذخأ هولعف ام Sy « ةحيحص ةيثيدح ةسارد يفاكلا باتك يف

 نأو ٌدُبالف مهئاوهأ قفاوي ال نثملا (GY . ةّيدنس ةسارد الب اهبيذكتو اهّدرو كانهو
 كلذ يف ا ARAN لهأ دنع ثيدحلا ءاملع نم تارشعلا ME نإو ًابوذكم نوكي
 .لصفلا اذه يف حضتيس امك « مهدنع ةتسلا حاحصلا باحصأ

Lilyاهتمرب ثيدحلا بتك ّنإف  مهألا وهو  ًاثلاث  AESنأ نكي ال ةيعيش وأ  

 يتأبس امك مهمالعأو ةعيشلا ءاهقف هيلع ضن ام اذهو ,ناك بهذم ّيأل ةديقع لثق
 ةراثملا نوعطلاو تاهبشلا نع ثيدحلا دنع عبارلا بابلا نم لوألا لصفلا يف ًالصفم

 نم ثيدح يأ در BL هيلعو GIS باتك يف فيرحتلا تاياور لالخ نم
 م يفاكلا ثيداحأ GY كلذ ؛ ةيعيش ةديقعل درلا hls نوكي ال يفاكلا ثيداحأ
 ىتح دحأ مهنم كلذ عّدي ملو ,رتاوتلا ةفص اهيلع طق ةعيشلا ele نم دحأ قلطي
 ال ءامدقلا نيب هيلع فراعتملا gall يفاكلا ثيداحأ doa نيلئاقلا نييرابخألا

 ىلع ةحيحصلا داحآلا رابخأ نم LET ىلع ّلكلا قفتا لب هثيداحأ رتاوتب نولوقي
Geنييلوصألا دنع ةلالدو ًادنس ةشقانُملاو ,نييرابخألا » UL,دئاقعلا تناك  



 LON يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 يف ةعيشلا ةديقعل باتكلا ءالؤه طبرل نذإ ىنعم الف «رتاوتملا ربخلا ريغ نم ذخؤت ال

 .داحآلا رابخأب Bb ئدهملا مامإلا

 ءرتاوتلا ةفص دحاو ىنعم ىلع ةرفاظتملا رابخألا كلت عومجم نم دافتسي معن

 عم «ةعيشلا ىدل ئرخأ بتك يف قش قرطب ةرركتملا اهتيماضم BU عم ًاصوصخ

 وه اک  ةربتعم قرطب نومضملا راركت مدع عم ,ul ءمهتقاثوو اه نيلقانلا ةرثك

JULIباتك يف إل ّيدهملا مامإلا ةيضق ليصافت ضعب يف  GISنع جرخب الف  

 .ةيمامإلا ةعيشلا ءاملع رظن يف داحآلا زيح

 نم عناملا اف ,هيرتعت ةلع ال ًايقن هنتمو «هيف ةبئاش ال ًاحيحص هدنس ناك نإف
 ىلع انأرقل اهرتاوتب ًاطورشم رابخألا رابتعا ناك ولو  ؟ هبجومب لوقلاو ,هب ذخألا
 مامإللا يف ةعيشلا ةديقع رضب ال هفعض GB كلذك نكي مل نإو  مالسلا ثيدحلا

 .ةهبش الو هيف ةيرم ال يذلا رتاوتملا نم LET نم Sly رم امل ها ئدهملا

 مامإلا يف يفاكلا ثيداحأل 24H لهأ نم باّتكلا هدر ام وأب لوقلا قبس دقو

 درلا اذه نارتقا مدع عم «كانهو انه نم ةريسي تانّيع ئوس نكي مل AA ئدهملا

 مهلعف ىلع اوبّتر ASI ؛ةلالدو ًادنس ةيعوضوم ةيثيدح ةساردب مهنم ّيأ دنع

 عم A ّيدهملا مامإللا يف ةعيشلا ةديقع راكنإ- دحأ ّيأ هنايتإ نع زجعي ال يذلا

 .نيقرشملا دعبك ءاعّدالاو لعفلا نيب ام دعبلا ذأ
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2 Sagal يف يفاكلا ثيداحأ ضقانت led 

 ايف ضقانتلا لوصح ءاعّدا ؛نأشلا اذه يف الع تفقو ىتلا تاءاعّدالا نمو

 .#1 يدهملا مامإلا يف ثيداحأ نم ينيلكلا خيشلا هاور

 ركذي نأ دعب » :يفاكلا يف ّيدهملا ثيداحأ نع يرادنبلا دمحم روتكدلا لاق

 دواد نع يوريف «هركذ ام لك ضقني ,مئاقلا مامإلا دهاش ْنَم يف تاياورلا ينيلكلا

 ‹ نسحلا ىدعب نم فلخلا » : :هلوق يركسعلا نسحلا يبأ نغ يرفعجلا مساقلا نبا

 نورت ال مكنإ : :لاق ؟ كادف هللا ينلعج :dy : تاقف ؟ فلخلا دعب نم فلخلاب مكل فيكف

 0 «« همساب هركذ مكل لحي الو .هصخش

 ثيداحألا نيب ضقانتلا ىنعم هبحاص عي مل يذلا ءاعّدالا اذه ىلع ةباجالا لبقو

 عم «بابلا اذه نم يناثلا لصفلا يف ثلاثلا جاجتحالا باوج يف pdm ام ىلإ ليحن

 فوقولل كلذو ,ءاعّدالا اذهب هيبش ءاعّدا نم ًاضيأ ةّيقتلا باب يف Sle ام ةظحالم

 .ءالعلا دنع هققحت طرشو , ضقانتلا ىنعم لع

 لوصأأ يف ثيدحلا رظناو 519 :يرادنبلا دمحم . د/ يسرافلا موهفملاو ةمئألا موهفم نيب عّيشتلا )١(

 : ثيدحلا مامتو « مسالا نع يهنلا يف باب« ةجحلا باتك ١ يفاكلا

 :؟ همالسو هيلع هلا تاولص دمحم لآ نم ةجحلا: اولوق :لاقف ؟ هركذن فيكف :تلقف ..»

 رحلا هدروأو ءال ١ مئاقلا ةيمست نع يهنلا باب :EMEA ۲ نيدلا لامك يف Lad قودصلا هاورو

 . 4ل يدهملا ةيمست ميرحت باب « يهنلاو رمألا باتك V7 ١١66/14 ةعيشلا لئاسو يف يلماعلا



totيقاكلا نع عاف اا  

 Lg ءافتكالا عم «يرادنبلا هاعّدا ام فيز نايب يف ةلاطإلل ةجاح الف هيلعو

 مئاقلا ىأر نم يف ئرخألا ثيداحألاو ثيدحلا اذه نيب قفاوتلاو ماجسنالا مضوي

 ءاعدالا Rts باوج

 يرفعجلا ساقلا نب دواد هاور ام نيب سيل وه ةقيقحلا يف ئعّدملا ضقانتلا §

 ل ينيلكلا EY كلذ ؛ يفاكلا باتك يف ل رظتنملا مامإلا دهاش نم يف يور ام نيبو

 نم ةيمست يف :ناونعب امهدحأ نيباب OB ئدهملا يف باوبأ نم درفأ امف درفأ دق
abel,لمتشا دقو ءمسالا نع يبنلا يف :ناونعب وهو ةرشابم هالت رخآلاو  JBM 

 يرفعجلا ثيدح اهنيب نم «ثيداحأ ةعبرأ ىلع يناثلاو ًاثيدح pts du لع

 نم ايف امو .ًالوأ نيبابلا ناونعل ًاهجوم موعزملا ضقانتلا ناك اذل .روكذملا
 ثيدحلا يف ضقانتلا ةفرعم مدعب ينيلكلا ماهتا ,مهألا وهو WE, ob ثيداحأ

 !! رخآلا امهدحا ضقاني ام نيرواجتم نيباب يف Go هْنِإ ىتح

 باتكو ينيلكلا قحب هاعدا ام عيمج ةبارغ نم مغرلا ىلع يرادنبلا روتكدلاو

 ةفيرط ةتكن اذه همعز BSI الإ ثحبلا لوصف رئاس يف Ge اك- يفاكلا

 هذه ةصالخو «فيرحتلا باب يف ةينآلا ىرخألا هتاءاعدا ضقانت نع فشكت
 !! نيضقانتملاب ينيلكلا داقتعا اذه ىنعم ناكل مت ول موعزملا ضقانتلا نأ وه .ةتكنلا

 ًاروز ئعّدملاو «فيرحتلا نم هتمالس ضقانت ميركلا نآرقلا فيرحت ةهبش تناك الو
 - يرادنبلا قطنم ىلع- ينيلكلا نوكيف ,فيرحتلا وه مالسإلا ةقل بهذم i كانه

 !! فيرحتلا نم هتمالسب دقتعي اك ميركلا نآرقلا فيرحتب دقتعي

 ىعدملا- نيبابلا نم باب US نم ركذنس يرادنبلا همعز ام داسف نايب لجألو



 LOO Gopal ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابل

 :امهو pil» يرفعجلا ثيدح نعم نع فشكي ًادحاو ًاثيدح ye ضقانتلا

destلاق يريمحلا رفعج نب هللا دبع نع ءًاعيمج ئيحي نب دمحمو هللا دبع نب : 

 قاحسإ نب دمحأ ينزمغف « , قاحسإ نب دمحأ دنع 4ب ورمع وبأ خيشلاو Ul تعمتجا

 انأ امو ءيش نع كلأسأ نأ ديرأ ينإ | ورمع ابأ اي :هل تلقف ؛ ABI نع هلأسأ نأ

Busyكلأسأ نأ ديرأ اف د  BG caeنم ولخت ال ضرألا نأ ينيدو يداقتعا  ibm 

 باب قلغأو , ةّجحلا تعفُر كلذ ناك اذإف ءًاموي نيعبرأب ةمايقلا موي لبق ناك اذإ الإ

 فيك هي نأ قي هّبر لأس 3 ميهاربإ ناو ًانيقي دادزأ نأ تببحأ ينكلو ..ةبوتلا

 ينربخأ دقلو OG يبق َنِئْطيِل نكَلَو ىلب َلاَق نيت ْملوَأ لاق » :اقوملا يبحب
 وأ لماعأ نم : تلقو هتلأس : لاق AB نسحلا يبأ نع !Glee نب sel de وبأ

 امو يدوي ينعف ينع كيلإ ىذا امف ىنقث يرمعلا » :هل لاقف ؟ لبقأ ْنَم لوقو ذخآ نمع

 هنأ لع وبأ ينربخأو ,«نومأملا ةقثلا َّنإف عطأو هل عمساف «لوقب ىنعف ىنع كل لاق

 ينعف ىنع UST امف :نانقث هنباو يرمعلا» :هل SUB ؛كلذ لثم نع ل دمحم ابأ لأس
cobsامهّنإف امهعطأو امهل عمساف ,نالوقي ىنعف كل الاق امو  teaاذهف . «نانومأملا  

 .كيف ايضم دق نيمامإ لوق

 تيأر تنأ :تلقف .كتجاح لس :لاق مث ئكبو ًادجاس ورمع وبأ ٌرخف :لاق

GLيإ :لاقف ؟ ا دمحم يبأ دعب نم  allyهديب ًاموأو ءاذ لثم 42859 . 

 .ةدحاو تيقبف :هل تلقف

 .تاه :يل لاقف

 ؟ مسالاف :تلق

UY ؛ةرقبلا )١( 



 يفاكلا نع عاقل ....6006..600 0.60.0606 66.060.606 nent eta عد مي نعيم ee نقمة ة وموفق ٤0٦

 نأ يل سيلف ؛يدنع نم اذه :لوقأ الو «كلذ نع اولأست نأ مكيلع مرح : لاق
Sleوأ  olدنع نكلو  SU, WB.فّ لو ئضم دمحم ابأ نأ ناطلسلا دنع رمأألا  

 Sol سيل ashe هلأيع اذ وهو هيف هل ٌقَح ال نم هذخأو هئاريم مَ أدلو
 هللا اوقتاف «بلطلا عقو مسالا عقو اذإو .ًائيش flat وأ لا ٌفرعتي نأ رشح
 AUS نع اوكسماو

 ينع بهذ - انباحصأ نم خيش ينثّدحو » :ةرشابم كلذ دعب 4 ينيلكلا لاق

 .«اذه لثم باجأف ءاذه لثم نع قاحسإ نب دمحأ نع لأس ورمع ابأ نأ - هما
 : يناثلا

eoنع دمحم نب  glيبأ يضم دعب انباحصأ ينلأس :لاق يحلاصلا هللا دبع  
 مسالا ىلع ALS Gf :باوجلا جرخف ؛ناكملاو مسالا نع لأسأ نأ aa دمحم

 .« هيلع LIS ناكملا اوفرع aly :هوعاذأ

 عيمج ةقاثول ؛ هيف كش ال يذلا حيحصلا نم لوألا ثيدحلا دنس Ss ىلوألا
 :وه هللا دبع نب دمحم نم دارملاف «هلاجر

 رفعج وبأ ؛يريمحلا كلام نب عماج نب نيسحلا نب رفعج نب هللا دبع نب دمحم
 ىف لئاسم هلأسو SB رمألا بحاص بتاك .ًاهجو ةقث ناك» : يشاجنلا لاق : يققلا

 باتك يف يسوطلا هاورو ABE هآر نم ةيمست يف باب ةّجحلا ١ :tS = VV - Y0 يفاكلا لوصأ )١(
 دهاش نم باب_ 1/4100 :نيدلا لامك يف قودصلا هليذ جرحأو ۳۵۹-۳۲۲/۳۱۱ : و 7١4/141 : ةبيغلا
 باب ؛يهنلاو pS TIENEN :17 لئاسولا يف يلماعلا رحلا هردص جرخأو AB مئاقلا
 ءءاضقلا باتك 7 VV ًاضيأ لئاسولا يف هليذ جرحأو MB يدهملا ةيمست ميرحت
 . يضاقلا تافص باوبأ

 VV ۷۱٤۵۹/۲٤۰. لئاسولا يف هنعو « مسالا نع يهنلا يف باب « ١ :Aedes VW يفاكلالوصأ (؟)



 GOV يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - fall بابلا

 نم وهو ' ”لاجرلاو مجارقلا بابرأن م هركذ نم عيمج aby دقو '''«ةعيرشلاباوبأ

 Ohi يفاكلاعورف يف دروملااذه ريغ- ينيلكلاهنع ئور ثيح.مالسإلاةقث زياشم

Glنب دمحم  etوهف : 

 نب لع خيشلا دعب ينيلكلا خياشم مهأ : يققلا راطعلا رفعج وبأ .ئيحي نب دمحم

 ةئاعبسو نيفلا يفاكلا عورف يف هنع GAS ىور ثيح gail» مشاه نب ميهاربإ

 نع GAM مهطسوتب يوري نيذلا Shall لاجر نم وهو .ًاثيدح نيعبسو ةيناثو

 . ””يكقلا يرعشألا ىسيع نب دمحم نب دمحأ

 ؛ Sms LL ريثك نبع «ةقث .هنامز يف انباحصأ خيش» : يشاجنلا ae لاق

 "ءردق ةلالجو .هتقاثو ىلع عيمجلا قفتا دقو

 )١( ىشاجنلا لاجر : 144/101.
 دراد نبا لاجرو ۰ هابتشالا حاضيإو ۷: :ةمالعلا لاجر: :رظنأ(" : 2119/7148

 :يشيرفتلا/ لاج رلادقنو ۲ : يدابارتسألا/( طيس ولا ) لاقملا صيخلتو ٤۷۷/۳۹۵« /لاجرلاعمجمو

 ه يئابهقلا : VENوبأ/لاقملا ىهتنمو  gleيرئاحلا : VAYدمحم نب نيمأ دمحم/نيثّدحملا ةيادهو
AVES لئاسولا ةمتاحخو ۲۹۸ : حاضيإلا دضنو ةاورلا عماجو : : ٠ VEY: يمظاكلا gle 

 هط دمحم/لاقملا ناقتإو ۳ : :1 يزيربتلا يرايلعلا يلع الم/لاقملا ةدبز حرش يف لامآلا ةجهبو

 فاجن  AYESثيدحلا لاجر مجعمو , 41/1154 : ؟ لاقملا حيقتتو  ۲۳۳:۱١تاقفلا مجعمو
 :يزيربتلا ليلجتلا بلاط وبأ/تاقبطلا بيترتو 1١١//1/,

  UYيفاكلا عورف ٦  ۸لجرفسلا باب « ةمعطألا باتك- .

 :STEN ٠١١ر FEN عورفلا- يفاكلا هباتكو يدادغبلا ينيلكلا خيشلا (؛

SEWON يشاجنلا Sle (0 

 /(طوطخم ) لاقملا egies ۱0۰۲/۳٣۰ :دواد نبا لاجرو ۷: ةمالعلا لاجر:رظنأ

 :لاقملا ىهتلمو ء١۷ :5 لاجرلا عمجمو 8١/157 :لاجرلا دقلو PTA :ةقرو : يدابارتسألا

 :ةقرو :يزوحاملا هللا دبع نب ناميلس/ ( طوطخم) نيث حملا ةغلبو ۲۵۸: ني احملا ةيادهو ١

 /( طوطخم) لاجرلا ةّدِعو ؛ًاضيأ فلؤملل لامكلا جارعم ةياهن يف عوبطم ٠١ : عوبطملاو «ب ٠

 ؛ينيلكلا ode نع هثيدح يف ب/٤٤ :ةقرو : يمظاكلا ىجرعألا ىنيسحلا نسحلا نب نسحم ديسلا

 لاقملا عماجو EAST لئاسولا ةمتاخو ٠۴٠١:١ ةاورلا عماجو EAL ST cpl دبع/لاجرلا ةلمكتو

 5١ ر٠٠ :18 ثيدحلا لاجر مجعمو ١٠١١1/1۹۹ :۳ لاقملا حيقنتو ء۲۹ :يحيرطلا

) 

) 

) 

) 



al Lal رم |S. ًاضيأ هقيثوت ىلع لكلا قفتا دقف يريمجلا رفعج نب هللا دبع El, 

 عجارف ءةعيشلا مالعأ نم ةبيغلا يف بتك نم ركذ .

 لآ ةيقب دنع هتلزنم مظع ىلع اهيبأ ةركب نع ةيمامإلا ةعيشلا ةملك تقبطأ دقف

 A, Bab يركسعلاو يداملا نامامالا هآر اك هارت ال نويع تيمعو SME دمحم

 .ًاقيثوت كلذب كو ,نومأملا ةقثلا

 :وهف «يريثيملا ثيدح ىف ًاضرع عقاولا قاحسإ نب دمحأ نع اّمأو

 هلاق : يرعشألا صوحألا نب كلام نب دعس نب هللا دبع نب قاحسإ نب دمحأ

anفاضأو : og»دفاو  scرفعج يبأ نع یورو  (GUIيبأو  

 HB دمحم يبأ ةصاخ ناكو هل { |

 يبأ صاوخ نم ناكو ءردقلا ريبك ؛ يلع وبأ» :تسرهفلا يف خيشلا هنع لاقو

 (”«مهدفاوو نييمقلا خيش وهو BA نامزلا بحاص ئأرو « دمحم

 هرکذ اک a يركسعلاو spill ,داوجلا :ةمئألا باحصأ يف dul هرکذو

 Oe کسا

oA: oe 

 شماه يضف - مولعلا رحب قداص دمحم ةمالعلا ديسلا لاق ؛ 25/8/57: يس وطلال تس رهفلا (؟ الفهرست 

 ةمئألا ينأي يذلا: يأ» (مهدفاوو نييّمقلا خيش وهو ) خيشلا ةرابع ىلع ًاقلعم  paلئاسملا ذخأيو

 مهلع (,

 31١. و 44 و٦۵: یقربلا لاجر (۳)

 )٤( ىسوطلا/لاجرلا : 1/8/8.
 MANY : یسوطلا/ لاج رلا ()



 EO يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 ,هماركإو «قاحسإ نب دمحأل MB ةّجحلا مامإلا aly ئور اك ءال يركسملا
Du. 

. Ads gig 

 عيقوتلا «تاقث ماوقأ ىلع ةدراولا تاعيقوتلا يف « ةبيغلا باتك يف يسوطلا ىورو
 قی وتب جراخلا

 ةقث خياشم نم وهو  يرعشألا هللا دبع نب دعس روهشملا ةقثلا خيشلا هقلوو

 دعس نب قاحسإ نب دمحأ قودصلا خيشلا Whey :هلوقب - es مالسالا

 Naud هقيثوت ىلع ةبطاق نفلا لهأ قفتاو Pec يرعشألا

 ةمرح نيبو Bb مئاقلا مامإلا دهاش ْنَم نيب عمج دق ثيدحلا اذه نأ : ةيناثلا

 ۱٠۵۳, و۲۰۵۲ و1٦۱۰۵۱/00: ىشکلا لاجر(١)

 .۳۹۵/۶۱۷: یسوطلا/ةبيغلا (؟)
 :'AOV/YY ىطويسللا ةبيغلا (©)
 ء١٠: نيثّدحملا ةياده 1۹:١١ ءاملعلا ملاعم ؛05/14 : دواد نبا لاجر ,8/16 ؛ ةمالعلا لاجر : رظنأ )6(

 يبنلا دبع( طوطخم ) لاوقألا يواح TA : ةقرو ؛ يسلجملا/( طوطخخم ) ةزيجولا ٠١١ : لاقملا جهنم

 ةقرو : ( طوطخم)) ةمالعلا لاجر ىلع يناثلا ديهشلا ةيشاح :08 : ةمجرتلا مقر (IY ةقرو : يرئارجلا

 مشاه ىلإ قودصلا قيرط ححص دقف ب/١7١ :ةقرو :يمظاكلا/( طوطحم ) لاجرلا ةَّدِع ١

 روكذملا هيلإ قودصلا قيرط فعضب مكحل ةقث نكي مل ولو « هيف قاحسإ نب دمحأ عوقو عم ؛ طانحلا
 ' 41:1 لاجرلا عجم 10۷١١ كاجرلا ةلمكت (ONT IE سوواطلا ريرحتلا ۳: هيقفلا يف

 ابتشالا حيضوت VY ENA لاجرلا دقن «۲۹ : لاقملا ىهتنم :AV» لاقملا عماج 4١:١« ةاورلا عماج

 عم ةعوبطم لاجرلا ملع يف ةلاسر وهو ۸١:۲١ يناردنزاملا يوراسلا ىلع دمحم ئلوملا/لاكشإلاو

 ALY لامآلا ةجهب « نارهط ةعماج رشن- (لاجر ملع رد ةلاسر هس ) ناونعب لاجرلا ملع يف نيتلاسر

 يقلباجلا عيفش دمحم ديسلا نب رغصأ يلع ديسلا/لاجرلا تاقبط ةفرعم يف لاقملا فئارط

 كردتسم ةمتاححو ١ ٠۵ لئاسولا ةمتاخ «نورشعلاو ةسماخلا ةقبطلا 1840/97/0 ١: يدرج وربلا

 طانحلا مشاه ىلإ قودصلا قيرط لاح حرش يف ةسماخلا ةبئافلا WANT يرونلا ثّدحملا /لئاسولا

 /لاجرلا سوماق ١: ۲۹٤/٠١ لاقملا حيقنت 2١١:١ ق لاقملا ناقتإ ۳۳۹ : مقرلل يواسملا ( طلش ( رمرب

 54:١ يناجنزلا/لاجرلا يف عماجلا AV EY ثيدحلا لاجر مجعم ۲۹۱/۳۹۳ :۱ يرتستلا
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 , يناثلا ثيدحلا يف ركذ ام وحن ىلع ميرحتلا ببس نايب عم AE هتيمست نع يبغا

abu ays ad Ui,ىهنلا صاصتخا ىلع  Gallمامإلا ةايح ىلع  MEنم  

 : ةثلاثلا ةظحالملا ىف قأيس ام ةلالدلا هذه دكؤي امو ,ةطلسلا

 ةيمستلا نع يهنلا gee ىلع فطع اذإ (هصخش نورت ال) ab هلوق : ةثلاثلا

 نع ةيانكلا هنم مهفي ABE مامإلا ةايح ىلع فوخلا :يأ ,بلطلا عوقوب للعملا

 : ىئعملا نوكيف ,ةبيغلا

 ىلع مكتردقك هتيؤر ىلع مكتردق سيل ذإ مثدرأ لك مكمامإ نورت ال مكنإ
 be هللا ءادعأ نم ًافوخ مكنع ةبيغلا ىلإ ًارطضم نوكيس BV dle يف قيؤر

 | .نينمؤملاو هلوسرو

 ,فوخلا لحج يهنلا صاصتخا «ةيمستلا نع يهنلا تاياور عيمج نم لصاحلاو

 نيبطاغلا نع ةبيغلا نامزب ئرخألا تاياورلا يف ةدراولا ةيؤرلا فن صاصتخاو

 نذإبو , BL هدلاو باحصأ نم تائملا oly دقف إو ‹ مېضعب وأ مهلك ,مالكلاب

new.) 

yyرظتنملا مامالا دهاش نم تاياور نيب ضقانت وأ ضراعت الف  Wbنيبو  

 صاخشأ نع صوصخ نامزب هتيؤر يفن وأ ,همساب هتيمست نع يبغلا تاياور

 | .نيرخآ نود مهئايعأب

 ةلدألا نم وهل BG تيبلا لهأ نع ةدراولا ثيداحألا نم طفلا اذه BT ىلع

 كلت تنمضت ذإ ءال ئدهملا ةديقع ىف ةيمامالا ةعيشلا هلوقت ام قدص ىلع ةعطاقلا

 .اهناوأ لبق AB مامإلا ةبيغب ميرصتلا ثيداحألا



 SVs يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 اهقدصل نعذأو .ًاعقاوو ةقيقح نيتبيغلا نامز اهتمرب ةعيشلا pole تشاع دقو
 نم ًاموي تناك ام رابخألا كلت Gf نع فشكي هتاذ دحب اذهو .مهيف نم مهيفو ّلكلا

 .ىوهلا نع قطني ال يذلا BAB نيمألا قداصلا رابخأ نم يه Lily «دحأ قالتخا

AYO ةرقبلا: )١( 



Converted by Tiff Combine 



 ةّجح نم ولخت ال ضرألا نأ : ثيداحأ

 : ىفاكلا باتك ىف ثيداحألا هذه دراوم

 َّنَأ) :ناونعب ًاباب يفاكلا لوصأ نم ةّجحلا OLS يف 4 ينيلكلا صصخ دقل

 .ًاثيدح رشع BW بابلا اذه مض دقو .(ةّجح نم ولخت ال ضرألا

 BE لع نينمؤملا ريمأ نع ًالسرم اهنم عباسلا جرخأ
 MB رقابلا مامإلا ىلإ يناثلاو gall دنسأو

 )828 قداصلا وأ رقابلا) Lael ىلإ سماخلاو

 3B قداصلا مامإلا ىلإ pte يداحلاو ,رشاعلاو «سداسلاو «ىلوألا ةعبرألاو
 دل اضرلا مامإلا ىلإ pte ثلاثلاو , عساتلاو )\(

 ةسمح مض دقو Lal نيدلا لاك باوبأ نيوانع نم وه بابلا اذه SI ىلع
 قفز 2

 : اهتحص Sal نم

 نيمأ دمحأ st ةيرخس ىلإ - ًالامجإ يفاكلا باب ثيداحأ تضرعت

AT AVATY ANN EY ىفاكلا لوصأ )١( 
 .77/باب 5711-1741-30: نيدلا لامك (؟) .



ED esen iveيفاكلا نع عاقل  

as OM | (\) 
 دمحم خيشلا اب ئدتقا دقو . اه [هضفرو < ةرهز يبأ خيشلا نعطو ٠ يرصملا

Mo, . 

 يناععن روظنم

howيف : نيمأ دمحأ ذاتسألا  Sfةعيشلا تادايز نم لإ يه ام ثيداحألا كلت  

 . مهدنع مامالا AHL مهئايب ىف ةيمامإلا

Ulخيشلا دنع  Glطبر ىلع داتعا دقف ةرهز  JSيفاكلا ثيداحأ نم ثيدح  

 ينيلكلا ماهتا ىرخأو ةرات نيب ًارركم «هسفن ينيلكلا صخشب  هتحص ئري ال-
 مدعو BIS ثيداحأ ضفرل ًارربم ماهتالا اذه نوكيل ميركلا نآرقلا فيرحتب
 :#: مالسإلا ةقث بيذكتل ةعيرذ فيرحتلا ةهبش نم ًاذختم ءاهيلع هفلؤم قيدصت

 ىدل ةهبشلا هذه دوجو خيسرتو «معازملاو ءارآلا كلتب ءارقلا عانقإل ةليسوو
 يفاكلا CES يف ةهبشلا هذه ةقيقح نوفرعي ال نيذلا اس ال مهئاهذأب ينيلكلا

 لوأ ىلع اوفقي مل نيذلا وأ «فيرحتلا ةموعزم نم ينيلكلا فقومو اهتحص ةجردو

 نم اهريغو حاحصلا بتك مهيلإ هتبسن ايف ةباحصلا نم ةهبشلا هذه طويخ كاح نم
 يف ّيدهملا ثيداحأل ضرعتلا ةرهز وبأ خيشلا لواح اذهو aL لهأ بتك

 ىلإ - راكنإلا اذه ىلع ةباجإلا لبقو  انرطضا & ءاهتحص راكنإو يفاكلا باتك

 لهأ نع ةصاخلا هقرط نم ثيداحألا كلت نم قودصلا خيشلا هاور امل ةراشإلا

 نم سيل قودصلا َّنأل كلذ ؛ ينيلكلا هاور ام فاعضأ Lue رادقمبو 8 تيبلا

 مامإلا نع هلقن فصو يذلا ةرهز يبأ خيشلا فارتعاب فيرحتلا ةهبش بابرأ
 ضحدي ام لّوُأ اذهو «حيحصلا ريغ وه ينيلكلا لقنو « حيحصلا.وه JL قداصلا

 4:"1١1, نيمأ دمحأ/مالسإلا رهظ )١(

L(Y)ةرهز وبأ/قداصلا : NAVAL 

 1١7. :ينامعن روظنم دمحم خيشلا/مالسإلا نازيم يف ةيناريإلا ةروثلا (©)

( 
( 
( 

 ' , عبارلا بابلا لوصف نم ريخألا لصفلا يف كلذ نع ثيدحلا يتأيس (5)



EVO يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا fall wlll 

 : نم حضتيس امك idle هلل ةّجح

 هوركنأ ام ةحص تابثإ

 : يفاكلا ثيداحأ نع هتفرعم بجت امال

TAN) نافرطلا هاور ام عومج BT بابلا اذه نم يناثلا لصفلا يف رم ail 

 ّيدهملا مامإلا ثيداحأ نم (ةعيشلاو  Bbنم برقي  Gl.ثيدح ( LSهاور ام
 ءاهز غلب دقف ثيداحألا هذه نم ينيلكلا  cotدقو  plasامو .ًاضيأ كلذ

 ثيداحأ هل تضرعت ! GISنم ةلطاب تاءاعّداو ضفر نم #4 ّيدهملا مامإلا يف

 ضعب ندل  GUNاونسحي مل اهبابرأ نأ الإ «ليلدلا ىلإ اهراقتفا نم مغرلا ىلع

 كلتب ةديطولا ةقالعلا تاذ تاظحالملا نم ةلمج ىلع اوفقي نأ مهيلع ناك ذإ .دقنلا

 ؛ثيداحألا  allyتاءاعّدالاو معازملا ىلإ اهروبع َّنأل ؛ اهلهاجت ثحابلا عسي ال

 ثحابلا تاس نم الو ,مزتلملا ثحبلا ةعيبط نم سيل املإ تافتلالا نود

 معزي يتلا قئاقحلا ىلإ لوصولا يغبي يذلا يعوضوملا  Ylفرطلا ىلع ةضماغ
  SIاهداتعأ يتلا عانقإلا لبس ةاعارم عم  mal.هتاجاجتحا يف

 ESI كئلوُأ هضفر ام عيمج يف عارت مل يتلا تاظحالملا هذه نم ةلمج كيلإو

 : يهو SIS OLS يف MB ئدهملا [FLY ثيداحأ نم

 بتك يف اهدوجول GIS خيشلا تادارفنا نم تسيل ثيداحألا هذه نإ ١

 دقف EAN لهأ ئدل ثيدحلا بتك ىف اه قفاوملا GT .( ةعيشلاو (ZN نيفرطلا

 ثيداحأ قرط هيف تركُذ ثيح .( ا ّيدهملا ثيداحأ مجعم) هنييبتب لفكت

 - رسيو ةلوهسب - فوقولا ثحابلا عيطتسيو .دلحي فلآ نمو .اهتمرب ال يدهملا



 يفاكلا نه عاقل ا ٦

 ننشلاو «حاحصلا بتك نيبو .يفاكلا نيب ةكرتشملا ثيداحألا نم ريثكلا ىلع

 .روهمجلا بتك نم اهريغو دئاوزلاو ‹تاكردتسملاو ,ديناسملاو

 تاساردلا هل صصخت مل نإو ىتح فصنملا هركني نأ عيطتسي ال ام اذهو

 اهقرطو اهتاور فالتخاب نيملسملا دنع ثيدحلا بتك فالتخا GY كلذ + ةيمجعملا

 LE كلذ نم سكعلا ىلع لب «نومضملا يف اهثيداحأ بلغأ ءاقتلا مدع اذه ينعي ال
 ةلالد يف مهفالتخاك هتلالد يف اوفلتخاو هتياور يف نافرطلا كرتشا ثيدح نم مكف
 .ةيركلا ةينآرقلا تايآلا ضعب

 قرط نأ رمألا ةياغ ,نيفرطلا بتك اهتياورب تكرتشا ىتلا ثيداحألا AST امو
 نع ريبعتلا يف تقتلا اهنكلو ,تفلتخا دق  ًادج ةريثك يهو  ةكرتشملا ثيداحألا
 بابلا اذه fag ام ريخو .ةرّهطملا CLAN وه ساسألا اهردصم BY ؛ دحاو نومضم
 .روهمجلا بتكو .يفاكلا باتك نيب ةكرتشملا AB ّيدهملا مامإلا ثيداحأ

 ةاور دحأ درفت ينعي الف ؛ثيداحألا كلت نم روهمجلا بتك هورت ملام اأو
 عبتت وه دارفنالا اذه دوجو مدعب عطقي يذلاو ٠ ًاضيأ ينيلكلا الو cle يناكلا

 قرط نم نومضملا وأ ٌصنلاب ةجرغلا اا يدها مامإلا يف ةدراولا يفاكلا ثيداحأ
 باتك یف Gs قيرط نم جرخأ دقو لإ اهنم ثيدح نم ام ذإ .ةحيحص ئرخأ

 ةيمامإلا ةعيشلا یدل ئرخألا ثيدحلا بتك نم هريغ يف اّمإو ,هسفن .
Js 

 لإ امف دارفنالل رثأ ال GIS عورف يف ةيورملا ماكحألا ثيداحأ ىتحو لب
Atاههو ‹ نانی : 

 يام ٍذْخَأ نم نوعنتميف هماتيأ كردي يصولاب اب ءاياصولاب اتكيف درو : لؤألا

APY يفاكلا عورف ON) 



 EW يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 ۵۲۸۱ /ت) قودصلا خيشلا هيلع هبن نم لّوُأو

 ىف ىسلعلا هيلإ راشأ دقو OP 5 Lu يفن باب vagal باتك يف درو : يناثلا
 Oy لوقعلا ةآرم

£). . f ws \ wall OBIS نم عورفلا ثيداحأ يف ثلاث دارفنا دوجوب حردص نم ىلع فقأ لو 

Bfيف ّيدهملا ثيداحأ عومجم ىلإ يفاكلا باتك يف ّيدهملا ثيداحأ ةبسن  
Cosام اذإ  ةيمامالا ةعيشلا  Dalام عيمج يف ةعيشلا ةاور كارتشا رابتعالا رظنب  

 زواجتت ال هه ّيدهملا مامإلا ثيداحأ مجعم يف اك ءًابيرقت BY لهأ هاور

2aلعجي يذلا ريثأتلا كلذ 34 ّيدهملا يف يفاكلا ثيداحأل سيل ن أ ينعي اذهو »  

 ESS ضعب معز امك .هدحو يفاكلا وه ةعيشلا دنع ةديقعلا هذه ساسأ

 ددع نم رهظي امك BIS ثيداحأ يف MB ّيدهملا ةيضق ليصافت ةرثك_ ٣

 ليصافت تنغأ يتلا ثيداحألا نم اهيف امو ,يفاكلا لوصُأ يف اه ةصصخملا باوبألا

 BENE ,ةفيعض قرطب ةيورملا ليصافتلا ضعب دوجو متحي اذه Js LU ةيضقلا

 لصفلا يف نيبت امك ليصافتلاو لصألا نيب ةقالع ال ذإ «ةيضقلا Lol الع اهذر

 .بابلا اذه نم يناثلا

beasts Sch قاكلا eel يج wy ةعيشلا ءاملع يدصت - ٤ 

 ٰيَملِع قلطنم نم اهعم لماعتلاو . يدهملا ثيداحأ كلذ نم اونثتسي مو ») ةضورو

 .ةياورلاو ةياردلا

 )١( هيقفلا هرضحي ال نم ٤:  176ثراولا عنمي يصولا باب :0078 : ثيدحلا ليذ- .

 MY :۷ يفاكلا عورف (؟)

 ) al ye )۳لوقعلا ۲۳: 709/١

 .(نتملا يف ينيلكلا تادارفنا نم ) ةرقف ۲٤١ :عورفلا يفاكلا هباتكو يدادغبلا ينيلكلا خيشلا )٤(



Heo رضاحلا تقولا ىلإو ينيلكلا رصع ذنم ةعيشلا ءاملع نم, dol pa do 

 يف ام عيمج  GISعطقلا ىنعمب , ueنع اهرودص  GIيدابارتسألا ريغ إن -

Lah, رودصلا ةيعطق اهّلك يفاكلا ثيداحأ لعجي نأ مار يذلا  نييرابخألا نم» 

 يف هلف مهنم هريغ  Beallيف ىفوتسم ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ يتأيس امك ,رخآ عم

 .ثحبلا اذه نم عبارلا بابلا يف «فيرحتلا ةهبش لالخ نم ةراثملا نوعطلا ةشقانم

 نأ بجي - pda ام ىلع thay - يفاكلا يف ّيدهملا ثيداحأ ةّحص راكنإ نإ - 5

 :نيثحابلا ىدل ًالوقعمو ًالوبقم راكنإلا اذه نوكي يكل ؛ ةيلاتلا رومألا ىلإ دنتسي

 <i .يفاكلا باتك يف ئدهملا ثيداحأل نيوارلا ةاورلا عيمج فعض تابثإ -أ

 ءًاليحتسم نكي مل نإ ًارّذعتم ناك oly اذهو !EAs لهأ دنع لاجرلا بتك نم ولو
 3- ةعيشلا ٌءركلو .ةّنسلا لهأ لاجر بتك يف ةعيشلا ةاور بلغأ ركذ مدعل

 عيت اياون نم ةعبان ةساردلا نوكت ال نأ ةطيرش ,هرسيت دنع اذهب لبقت  يداقتعا
 حرجلا تاياور عم لماعتلا نوكي نأو .هريغ ال قحلا راهظإ اهفده Uly ,تارثعلا
 .نيحيحصلا لاجر يف اهنم درو ام عم لماعتلاك ,ةعيشلا ةاور يف ليدعتلاو

 .ثيداحألا هذه ةعيشلل ئور يذلا وه هدحو ينيلكلا GI تابثإ - ب

 مهدنع Sly ,يفاكلا ثيداحأ ro ىلع ةقبطم ةعيشلا SL ىلع ةنهربلا - ج
 .ىلاعت هللا باتك دعب باتك aol 2 لهأ دنع يراخبلا حيحصك

 هللا ىضرأو ءةيمامإلا ةعيشلا هناوخإ فصنأ دق GAN ثحابلا نوكيس اذهبو
 هريغو يفاكلا ثيداحأ us مدع ءاعّداب ءارقلا عدخ ملو doe ايف ىلاعتو هناحبس
 .ةيمامالا ةعيشلا دنع ا ئدهملا مامإلا يف



 Asn يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لولا بابل

 نأ عم !! ًارمتسم لاز ال ا ّيدهملا مامإلا يف GIS ثيداحأ ةّكص راكنإ Sf لإ

 يف ينيلكلا اهاور يتلا ثيداحألا رشُع زواجتت ال اهتحص اوركنأ يتلا ثيداحألا

 اوركنأ يتلا ثيداحألا كلتل مهتشقانم مدع نع ًالضف اذه BB ّيدهملا مامإلا

 ,ئرخألا ثيداحألا رئاس لمشيل راكنإلا اذه ميمعت مث نمو ةلالدو ًادنس اهتحص

 بتك نمو .هوركنأ ام te ىلع دهشت يتلا ةريثكلا نئارقلا رفوت نم مغرلا ىلع

 .مهسفنأ روهمجلا

 : هتحصو دانسإلا فعض نيب نومضملا ةمالس -ًايناث
 Lab مكحلل ينكت .مدقتملا بابلا يف يفاكلا ثيداحأ ىلع ةدحاو ةرظن ءاقلإ نإ

 فالتخال ًاعبت - ضعب نع اهضعب فلتخا نإو gall يف هقفتم نيماضم تاذ ًاعيمج

 ULE بابلا ناونع عم قبطنملا نومضملا كلذ ةغايص يف  لاؤس نم مامإلل هجوي ام

 .ةّجح نم اولخت ال Qo MGI وهو

 ّيأب ذخألا ناك اذل اهقرط يف تفلتخاو ,نومضملا يف بابلا ثيداحأ تقفتا انو

 .ًافيعض هقيرط ناك اف هيلعو lll ثيداحأ نم هريغب ذخألاك وه اهنم ثيدح

 لاحلا فيكف .ربتعم قيرط نم ASU ًايورم ماد ام نومضملا ةمالس هفعض رضي الف

 اذهو !؟ رخآ حيحص قيرط نم هظفلب ًايورم فيعضلا قيرطلا نتم ناك ول اف نذإ
 هذه لثم قحلت ام Whey cog رئاس دنع ةفيعضلا ثيداحألا لوبق انعم وه

 نم اهريغب تربجمنا يتلا تاعباتملاب ام باب يف اهديؤي ام دجو نإ ثيداحألا

 نبا ةراشإ ,ّيدهملا ثيداحأل نودلخ نبا تافيعضت يف Fe دقو .تباثلا حيحصلا

  دانسالا ةفيعضلا ey ole YI لوبقف ؛نيحيحصلا يف كلذ نم عقو ام ىلإ نودلخ

 .ةيمامإلا ةعيشلاو ةّنّسلا لهأ نيب هيف قرف ال - هجولا اذه نم

 cle دنع اهوبق ينعي ام ردقب . ةفيعضلا ثيداحألاب جاجتحالا ينعي ال اذهو



od oe eee Aيقاكلا  

 . اهتكص ىلع دهشي ا اهداضتعال Uy ءاهتاذل ال « ةعيشلاو 220( لهأ نم ثيدحلا
aly؛ لوهجم وأ فيعض اهقيرط يف ناك  OYًاقلطم نقملا ذر يضتقي ال دانسإلا فعض  

dyلاوحألا عيمج . 

 حيحصلا عاري مل نكلو «كلذ اهبف دجُو دق يفاكلا نم روكذملا CUI ثيداحأو

 ! فيعضل اب َرُجَشو

Le Weهريغب ريجنأو هدانسإ فعض : 

 ءاشولا ثيدح : لّوألا لاثملا

 :لاق ءاشولا نع دمحم نب ىلعم نع «دمحم نب نيسحلا نع GIS ىور

 . "70 ثيدحلا ...ال: لاق ؟ مامإ ريغب ضرألا قبت له HB اضرلا نسحلا ابأ تلأس»

 US مهسفنأ ةعيشلا لاجر بتك يف فيعضلا دمحم نب ىلعج فيعض ثيدحلا اذهو

 Ody pall باب يف هنيبنس

 : حيحص ثيدحب ءاشولا ثيدح ديبأت

 ىلعم هقيرط يف عقو يذلا ءاشولا ثيدح Sf ئرن بابلا ثيداحأ ةظحالم نم

 ةدراولا ىرخألا ةحيحصلا ثيداحألا ضعب نيماضم عم هنومضم قفتا دق دمحم نبا

 ثيدح ظافلأ عم اهظافلأ مظعم تقبطنا دق ثيداحألا هذه ضعبو «هسفن بابلا يف

elit glكلذ نم  Seeهدنسب ىيلكلا هاور يذلا روكذملا بابلا نم لوألا ثيدحلا  

 سيل ضرألا نوكت : هللا دبع GN تلق : لاق فافخلا ءالعلا يبأ نب نيسحلا نع

 .ةّجح نم ولخت ال ضرألا نأ باب ,ةّجحلا باتك-1:/17/119 يفاكلا لوصأ )١(

 AAT ةياورلا- عبارلا بابلا نم يناثلا لصفلا « يناثلا ءرجلا رظنأ (؟١)



 EN يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 ةهبش يف علو يذلا- ةرهز يبأ خيشلا نكلو «ثيدحلا ..ال :لاق ؟ مامإ اهف
 لهأ دنع ا ةدّيؤملاو ,روكذملا بابلا يف ةدراولا ثيداحألا Bee عاري do فيرحتلا

 ,9B قداصلا مامإلا ىلإ اهتبسن ةّكص ركنأف ,روهمجلا

 : ثيدحلا دنس قيقحت

 دمحأ نع ءانباحصأ نم thew :نع ءالعلا يبأ نب نيسحلا ثيدح ينيلكلا ىور

 PUY نع . ءالعلا بأ نب نيسحلا نع «ريمع يبأ نب دمحم نع ؛ ئسيع نب دمحم نبا

 2B قداصلا

 : ؟ Ball Slay مه نم
 ,هسفن 2# ينيلكلامهصخش دقو ,ينيلكلا اشم نم ةسمخ مه انه دولاب دوصقملا

 ةَّدِع : يباتك يف ناك :Us ينيلكلا رفعج ج وبأ لاقو» : هلاجر يف يثاجنلا خيشلا لاق

 ىسوم نب ّىلعو ,ئيحي نب دمحم :مهف ئسيع نب دمحم نب دمحأ نع ءانباحصأ نم

 ۳« شاھ نب ميهاربإ نب Bes «سيردإ نب دمحأو «ةروك نب دوادو ,يناذيئكلا

 . ”'لاجرلا ءاملع نم هريغو (Lea يلحلا ةمالعلا ةسمخلا ءالؤه نبع امك

 : ةّدعلا هذه لاجر ةمجرت

 ةاورلا ءالجأ نم مهضعب َّنأ مهقحب ليق امو ةسمخم ا ءالؤه مجارت نم رهظي

Be نم ولخت ال ضرألا نأ باب ةّجحلا ١-كتاب 1 يفاكلا لوصأ ١ )١( 
 .195:ةرهز وبأ/ قداصلا مامإلا (۲)
 . ۱۰۲۹/۳۷۸: یشاجنلا لاجر (")
 . ةثلاثلا ةدئافلا نم-۲۷-١۲۷۲ : ةمالعلا لاجر (4)
 ةمتاخو :VY يفجنلا يثكلا يلع / لاقملا حيضوتو 14١ :لاجرلا دقنو VEST لاجرلا عمجم :رظنأ )0(

 :AVANT يئاقاخلا لاجر «ةعبارلا ةدئافلا ١: ٠٤١ لئاسولا كردتسم



 يفاكلا نع عاق 000066600060606: 65د nt ene ee nena يمنة يهمهم ممم مو ممم مممف ىف

 رم دقو RED ءتبثلا :ليلجلا ماعلا ءراطعلا ىيحي نب دمحم وهف : لوألا اأ

Lilyوهف : يناثلا  heهركذ .مالسإلا ةقث مياشم نم «يناذيمكلا ىسوم نب  

 كلذ يف ًادمتعم يناقماملا ad, By ينيلكلا بوقعي نب دمحم ةمجرت يف يئاجنلا

 هاور ام theo اذه راضي نلو «هريغ هقّثو نم ىلع فقأ dy ''ةزاجإلا ةخيشم ىلع

 مدع ضرف عم قح ئسيع نب دمحم نب دمحأ نع all هذه نع ينيلكلا

 ةمجرت نم حضتيس SSW) ةروك نباو يناذيمكلا ىسوم نب يلع ةقاثو توبث

 وهو ..» :يشاجنلا لاق «يئقلا ناهلس وبأ «ةروك نب دواد وهف : ثلاخلا اًمأو

 نب نسحلل ةخيشملا باتكو ,ئسيع نب دمحم نب دمحأل رداونلا باتك Oh يذلا
 وهو ODN مسق يف دواد نبا هّدع دقو ,"”«هقفلا Glee ىلع دارسلا بوبحم

 .””ينيلكلا ةمجرت يف يشاجنلا هيلع صن اك ,ينيلكلا مياشم نم

  ilyوبأ .دمحأ نب سيردإ نب دمحأ وهف : عبارلا  Ueيشاجنلا لاق ,يرعشألا :

 ىف ىسوطلا هركذو ''”«ةياورلا حيحص .ثيدحلا ريثك ءانباحصأ يف ًاهيقف ةقث ناك»

ail, اک .“تسرھفلا 3 ai 9 © Bab يركسعلا دمحم ul elev باحصأ 

 . ۱۰۲۹/۳۷۸ : یشاجنلا لاجر )1(

 AVY لاقملا حيقنت (۲)
 )©( یشاجنلا لاجر :٤۱۹/۱۵۸
OAD VEN: 319 نبا لاجر )٤( 

 . ۱۰۲۹/۳۷۸: یشاجنلا لاجر )0(
(V)۲۲۸/۹۲: یشاجنلا لاجر . 

 :۱۹/٤۲۸ یسوطلا لاجر (۷)

 MV INV يسوطلا/ تسرهفلا (۸)



 EVP يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

(mF) ةنس هك تام She I ءاملع نم امهريغو دواد نباو «Ladle 

 هتاياور تغلبف ؛هنع ةياورلا نم ينيلكلا AST ثيح ,ينيلكلا خياشم نم وهو

 ,lyase os ةعبسو lute ءاهز اهدحو يفاكلا عورف يف هنع

 يبرع وهو «يمقلا نسحلا وبأ «مشاه نب ميهاربإ نب ىلع وهف : سماخلا اأو

 ثيدح pity اهنطوتساو مق ىلإ لقتنا olf نأ الإ ةفوكلا نم هلصأ يمص

 .ًاضيأ هنباو اهبلإ بسنف ءاهب نييفوكلا

WF) 3 5 5ل  

 ,بهذملا حيحص «دمتعم «تبث cg ddl يف ةقث» : یشاجنلا لاق ؛هركذ نم

 ءالع نم ريفغلا مجلا هيلع ئنثأ دقو Odes فنصو .رثكأف عمس
 . *”لاجرلا

 يهذلا هفصوو "”ريسفتلا ملع يف نيفنصملا ةيمامإلا ءاملع نم يدووادلا هّدعو

0۷/۳١ :دواد نبا لاجر :14/17:ةمالعلا لاجر (9)
 لاوقألا يواح ءا/1/ 18 :ءاملعلا ملاعم 

 TY :لاقملا جهنم VY: yb ّدحملا ةياده ۰ :لامكلا fal جارعم ءأ/ OV :ةقرو :( طوطخم)

 هتم 40: ةاورلا عماج ء١٠ /۱۷ :لاجرلا دقن ١ لئاسولا ةمتاحخ ١١ :لاقملا صيخلت

 حيقنت ١١ :١ق لاقملا ناقتإ ٠٠١ :يثوخلا يلبندلا / لاقملا صحخلم ء١٠ :۲ لامآلا ةجهب ء١٠ :لاقملا

 MIVA تاقثلا مجعم 244:71 LY و١5 و ۳۸:۲ ثيدحلا لاجر مجعم ؛49 ١: لاقملا

 TYY TW يدادغبلا ينيلكلا خيشلا (۲)

 VV :ميدنلا نبا/ تسرهفلا (")

 . 1٨٠/۲٠۰ :ىشاجنلا لاجر )1(

 :لاقملا جهنم ,107/717/8 :نيثّدحملا ةغلب AAA /YPV :دواد نبا لاجر 0£ / 066 : ةمالعلا لاجر )0(

 ء۸٠ :لاقملا ىهتنم 060 ١: ةاورلا عماج 0 / YEE :لاجرلا دقن (AVY GT لئاسولا ةمتاح ۳

 جئاتن ۰ 7 لاقملا حيقنت ARNG لاقملا ناقتإ NVA SV تانجلا تاضور ۱۹١ :لاقملا عماج

 هل/ مالسإلا مولغل ةعيشلا سيسأت VV : ردصلا نسح / لاجرلا نويع ١: 1١4 يناقماملا / حيقتتلا

 . .017/1/4 :تاقثلا مجعم ۱۹۳:۱۱ ثيدحلا لاجر مجعم ۲۳۰ :ًاضيأ



ene VEيقاکلا يق عاف  

(a ۳۰۷( ةنس هلل تام vena 

 لاجر نم وهو ” Nise نيسحلو ةسمخو ةثاثالثو GAT ذ ةثالث اهدحو يفاكلا

 Ea هيلع صن اك أ Lal يقربلا نع مهطسوتب يوري نيذلا هتّدِع

 ال ئسيع نب دمحم نب دمحأ نع ةّدعلا طسوتب ينيلكلا هاور ام نأ رهظي انه نمو

 ةدعلا هذه لاجر يف ةروك نبا الو يناذيمكلا دوجو رضي الو ,نعطم الو هيف زمغم

 مظاعأل ءانرق امهدع ثيحب |مهاوحأب يي ينيلكلا ةفرعم Sl عم ءاهفعض ريدقت ىلع

 نب دمحأ نع ةياورلايف ممهاربإنب ىلعو ,ءسيردإنب دمحأو ىح نب دمحمك هخياشم

 دوجو فكيف Vs ؛امهتقاثو نع ًالضف INI ىلع اههحدمي يضفي ئسيع نب دمحم
 . ئسيع نب دمحم نب دمحأ نع ينيلكلا هيوري ام حيحصت يف تاقتثلا BIW دحأ

 : ثيدحلا دنس يف نورخآلا ةاورلا

Ulمهتقاثو ىلع صوصنملا نم مهف ثيدحلا دانسإ يف نيرخآلا ةاورلا نع  

Lyeمهنم درف لك يف ليق ام كيلإو  

 : ئسيع نب دمحم نب دمحأ

 يشاجنلا قلو ,رفعج ابأ فكي ٠ يشقلا يرعشألا كلام نب دعس نب هللا دبع نبا

Subخيش 0 هلع رفعج وبأو» :  Onellيقل نب هّدعو « عفادم ريغ مههيقفو ؛مههجوو  

 . وهل يداطلاو ,داوجلاو ءاضرلا : ةمألا

 / تايفولاب يفاولاو APT 0 رجح نبا / نازيملا ناسل :رظناو ۹ ۲ ۲ ىبهذلا/ لادتعالا نازيم (۱)

 ١ ٠ 1:0 يدفصلا

 لد TAY :يدادغبلا ينيلكلا خيشلا )¥(

 .ةمتاحلا نم ةثلاثلا ةدئافلا 71779 TVS : ةمالعلا لاجر (")

 .۱۹۸/۸۲ :يشاجنلا لاجر )6(



 EVO يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 ءاملع نم مهريغو «دواد نباو «يلحل ا ةمالعلاو «يسوطلا خيشلا ,ail اك

 نب دمحأ ةزانج الع رضحف رمعلا هب دتما ثيح نيرمعملا نم a ديو لاجرلا

ulesطسوت ال  Folعورف  i 

 : (ه ۲۱۷ /ت) ريمع يبأ نب دمحم

 Beh اضرلا ىسوم نب Bes ؛مظاكلا رفعج نب ىسوم نيمامإلا ةصاخ نم
 JN برض تح EM هذه دبع نمو ؛ةعيشلاو BALI لهأ دنع Al ميظع
 , هتلزغم ميظعو هتلالج نایب نم Slew U ردقلا اذهب يفتكنو 4 هدوجس لوطب

 ."”ءادبلا باب يف هتجرد ولعو

 : فافخلا ءالعلا ىبأ نب نسحلا

 ءال هللا دبع Gl نع عيمجلا ىور «ديمحلا دبعو Ue هاوخأو» : يشاجنلا لاق

 OC مههجوأ نيسحلا ناكو

 : حيقنتلا ىف يناقماملالاق اذهلو ةقث هاخأّنَأ انملع اذإ ايس ال هقيثوتب ميردص اذهو

 نب ديمحلا دبع ىلع باحصألا صن دقف) :حشاورلا Se يف دامادلا ققحمالاق»

 :هيوخأ ىلع ءالعلا يبأنب نيسحلا اولضفو . ةقثلاب ple ينب لوم فافنلا ءالعلا يبأ

 ههابتشال كلذ يف فقوت نمو cally نم ىلإ راشأن أ دعب لاق fey) «ديمحلا دبع

 - لاق مث هيف وه ًاثيدح فلتخلا ةطقل يف ةماعلا ححص :يشاجنلا ةرابع يف

 )١( اضرلا مامإلا باحصا يف 1/17 : يسوطلا لاجر  «AB:ةمالعلا لاجز ٠١  MEI:دواد نبا لاجر 44 /

NAVY ثيدحلا لاجر مجعم PTY :7: لئاسولا ةمتاح ١ 

 TYVATVO و۳۷۳ و۲۹۱ و۲۸۷ و۲۸۳ : يدادغبلا ينيلكلا خيشلا (؟)

 . ةيمامإلا ةعيشلا دنع ءادبلا ىنعم- ثلاثلا لصفلا « ءادبلا باب : رظنأ (۳)

 AV/OY : ىشاجنلا لاجر (4)



Cece ۷يفاكلا نع عاقل ٦ 

 ."”«ًاحيحص هثيدح نوكو لجرلا ةقاثو يف فقوتلا يغبني ال

 يف خيشلا اذکو ae قداصلاو رقابلا نيمامإلا باحصأ يف قربلا هركذ

‘dhe,باحصأ نم ًاذإ وهف ' “«لوصألا يف دعي باتك هل» : تسرهفلا يف لاقو ؛"  

 .ةيمامالا ةعيشلا دنع ةروهشملا ةئامعبرألا لوصألا

 لامج انديش ئكح دقو cad لاوقألا تفاهتل «يدنع رظن هيف» :دواد نبا لاقو
 مامإلا :يأ] هنع ايور ديمحلا دبعو لع هاوخأو هتيكزت ىرشبلا يف a هلي نيدلا

 bbe sl وه ناكو AB [قداصلا

 . 4 دواد نبا مهضعب ًاطخ دقلو

 هفارتعا عم «ءالعلا يبأ نب نيسحلل هنامز لهأ قثوأ ةيكزت لقن JT .بجعلاو

 ..رظن هيف :لاق هنكلو «حشاورلا

 رم ام ىلع ةدايز ءلاجرلا ءالع نم ريفغ عمج ءالعلا Gl نب نيسحلا aly دقو

 لوقو «سوواط نبا ةيكزتو هيف وه قيرط Bee ىلع هنكحب هل ةمالعلا قيثوت نم

gilدامادلا . 

 :لاق ةيرعش ةموظنم وهو  لاقملا ةدبز يف ally دقف

 حصي تس ىف امك قطو ءةقث لب حدُم العلا ىبأ نب نيسحلا مث

TY: لاقملا حيقنت )١( 

 NV و18 :ىقربلا لاجر (؟)
 OMNIA و 8/118 :ىسوطلا لاجر )1(
 .704/05 :يسوطلا/ تس رهفلا (4)
 LEWIV4 :دواد نبأ لاج ر )0(



 EVV ccc cece ع لل ٌيدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

ail #ةجهم يف ًاضيأ حراشلا  OS 

 يف (هّجْوَألا) ةملك ةلالد يف مهفالتخا ىلإ راشأ امدعب  لاجرلا ةلئكت ىف لاقو

 ىلع اهتلالد نيبو «سانلا نيب فرعألاو رهشألا نيب اهئارودو يشاجنلا ةرابع

 ةيرثكأل مزلتسم ثيدحلا بابرأ نيب ( هّجْؤألا) Slo : هيلع سانلا داتعا ةيرثكأ

 BUN تابثإل يفاك مهنم ّلكو « قرف ال هيلع مهداتعا

 قيل وت ءيجيسو » س يشاجنلا ةرابع هلقن دعب  نيقثملا ةضور يف يسلجلا لاقو

 لقن ةرهش َّنأ انركذ EY ؛ هقيثوت مهفي امر هنم هجوأ ناك اذإف ,ديمحلا دبع

 . "”«رهاظلا ىلع هلوقب قوثولل الإ سيل هنع انباحصأ

 ضعب يشيرفتلا لقنو Od oll ىلع (هجوألا) ةلالد يلماعلا رحلا af اك
 ىلع لدف «تاملسملا لاسرإ اهلسرأو ءاهيف Bly مو ,هتيكزتو هحدم تارابع

5 )0( 
 . هدنع هتقاثو

Can) هتقاثوب  لاجرلا يف نيققحلا مظاعأ نم - نورخآ rites 

 مهرثكأ قفتاو ؛لاجرلا بتك يف فضي م لجرلا ST als كلذ نم لصحتملاو
 يف lel خيشلا لاق اذهو ءهحدمب نورخآ حّرص انيبو ably ىلع مهرهشأو

 هدفا 5
 0 « ةقث لاقي ابرو ء.حودمم » :ةزيجولا

VEE :۳ لاقملا ةدبز حرش يف لاقملا ةجهب ١ 

TVS لاجرلا ةلمكت ١ 

 اة مضغ ىسلجملا ىت دمحم/ نيشملا ةضور(؟9)

 5151:1١-50١, لئاسولا ةمتاح )£(

Ve /1١1لاجرلا دقن ١: (0) 

 ALO ثيدحلا لاجر مجعم ١ : EV ق لاشملا OLE . ۱٠۸ :لاقملا ىهتنم )1(

 .بر/ا1:ةقرو:(طوطخم) ةزيجولا (۷)



CSCC CCRC CEC eO CC SS CeCe TO eSSetees £۸یقاکلا ئ عاقل ا  

 ةسمخب دّيؤمو هيلع رابغ ال حيحص ءالعلا نأ نب نيسحلا ثيدحف ةلمجلابو

 يتلا نئارقلا صيخشت يف ةلاطإلل لاحم الو ,قودصلا ثيداحأ نم ًاثيدح نيتسو

 . هتّخص ىلع دهشت

 Saba لآ ل ب افيعض ناك نإو - ركذلا فنآ - عملا تيدح ST نات انه نمو

 ملول Bog .هفعض ربجت ةريثك دهاوشب هنارتقا عم «هسنج نم رخآ حيحص ثيدحب

 .بابلا ثيداحأ نومضم ىلع هل ريثأت الف ol كلذ نكي

 دايز نب لهس ثيدح : يناثلا لاثملا
 ثيداحأ نم عباسلا ثيدحلا وهو دايز نب لهس ثيدح all ثيدح لثمو

 يبأ ىلإ ثيدححلا دنسأ ثيح «لاسرإلاو دايز نب لهسب فكضملا ,روكذملا بابل
 ريمأ باحصأ نم هب قثي نّمع .ينادمهم لا يعيبسلا هلأ رهاظلاو «قاحسإ

hoselمُهللا » :لاق ا نينمؤملا ريمأ نأ  EYيخت ال  OS}ني  BIE 
Sale ods۾  . 

 ثيدحلا ةكص ىلع لدي ام

 : ةغالبلا جهن يف مالك نم .Casall ًالوأ

 لاسرإلاو "دايز نب لهسب هدانسإ فعض نم مغرلا ىلع ثيدحلا اذه 4

 ماهبإ باب نم يه CAB نينمؤملا ريمأ باحصأ نم هب Be نمع) ةرابع BY ؛ًاضيأ
 ال هلأ الإ هيلع Ube هللا تاولص ىلع نينمؤملا ريمأ نيبو قاحسإ يبأ نيب ةطساولا

 , ةّجح نم ولخت ال ضرألا نأ باب ءةّجحلا باتك-١:١١٠/۷ يفاكلا لوصأ )1(
 يشاجنلاك نييلاجرلا صيصنت نم مغرلا ىلع دايز نب لهس فعض ءاملعلا نم ريثكلا دنع تبني مل (؟)

 يف هتمجرتب اهضعبل ريشنس «رابتعالاب ةريدج ءارآ كلذ يف مهلو ؛هفعض ىلع امهريغو يسوطلاو

 .فيرحتلا باب



 EVA يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 نع . يعخنلا دايز نب ليمك هاور ثيح .ًالصأ هيف لاكشإ الو cate ةّكص يف بير

 ال ! ىّ مُهَّللا .. » :هيف ءاج ليوط مالك وهو « ةغالبلا جب يف اك RB نينمؤملا ريمأ

 . « BE ف مِئاَق ني ٌضْألآ لَ

 هلل نميهم وه نم نامزلا ولخي ال يك» :هحرش يف يلزتعملا ديدحلا Gl نبا لاق
 الإ ,ةيمامالا بهذمي ًاحيرصت نوكي داكي اذهو . مهيلع رطيسمو «هدابع ىلع لاعت

£ 

 .«لادبألا هب دارملا أ ىلع هنولمحي انباحصأ أ

 تبثأ ًاليوط ًامالك هحرش نم IGM ءزجلا ةيادب يف ديدحلا يبأ نبا درفأ دقو
 BE نينمؤملا ريمأ ىلإ جهنلا تالكو بتكو بطخ نم درو ام ةبسن Hee هيف

 دق ةبسنلا هذه te نع ثيدحلا نأ ىلع Ub ضعتلا انعسي الو .ةلدألا ىوقأبو
 اذه To تابثإ وه نآلا Ling امو ,ةيمامإلا ةعيشلا ندل نم ًاصيحقو tee عبشأ

 دايز نب لهس ثيدحل دّيؤملاو ,ةغالبلا جبن يف دراولا A نينمؤملا ريمأ ىلإ مالكلا
 : ىلإ ضّوعتلا نم HG هيلعو ء مّدقتملا

 : ةعيشلاو Cdl لهأ نم هجرخأ نم ًايناث

 ثيداحأ ةكصب لاق نم نايب يف بابلا اذه نم تلاثلا لصفلا يف رم دقل
 «مالكلا اذهل دّيؤملا ينالقسعلا رجح نبا لوق ةّلَسلا لهأ نم اهرتاوت وأ Bb ئدهملا

 : مه AL نينمؤملا ريمأ مالك جرخأ ye Bl كانه انركذ دقو

 AV :ص ةنزاوملاو رايعملا يف (ه ۲١٠١ /ت) يلزتعملا يفاكسإلا ١

 Ve LEY نويع يف (ه ۲۷٦ /ت) يرونيدلا ةبيتق نبا - ۲

 ٠ Le :؟ هخيرات يف (ه YALE /ت) يبوقعيلا حضاو نبا ۳

TOV IVA ديدحلا يبأ نبا/ ةغالبلا جهن حرش )١( 



 يفاكلا نع عاقل Errno كي

V0) ديرفلا دقعلا يف (ه ۳۲۸ /ت) يسلدنألا هبر دبع نبا ٤ 

 ۷١. :- ج ,ةغللا بيذهت يف (ه 77١ /ت) يرهزألا دمحأ نب دمحم 6

 . ۲۲۷ EY بوبحما ةلماعم يف بولقلاتوق يف (ه ۲۸۹/ ت )يكملابلاط وبأ -1

 , ١1١ :ص ئواسملاو نساعملا يف (ه 108 /ت) قييبلا- 7

cde LILAةمحرت يف - ٤۷۹ :5 دادغب خيرات 3 (ه ٤٦۳ /ت) يدادغبلا  

 - .يعخنلا قاحسإ
 AY :ص بقانملا يف (ه 558 /ت) gid يمزراوخلا 4

NAY ؟ بيغلا حيتافم يف )277 /ت) يعفاشلا يزارلا: ٠ 

 جهن حرش يف (ه 5055 / وأ 500 /ت) يفنحلا يلزتعملا ديدحلا of نبا- ١

 ov VA ةغالبلا

NY ص رصتخملا يف (ه ۷۳۷ /ت) يخونتلا ربلا دبع نبا: ١ 

VEY :۵ دصاقملا حرش يف (ه ۷۹۳ /ت) ينازاتفتلا نيدلا دعس VY 

YAO :5 -يرابلا حتف يف (ه 807 /ت) ينالقسعلا رجح نبا ٤ 

  Veةغالبلا جهن حرش يف (ه ۱۳۲۲/ت )هدبع دمحم خيشلا ٤: 1١ .

AO :لاصخلاو ١ AVA -نيدلا لامك يف (ه ۳۸۱ /ت) قودصلا خيشلا: ٦ 

 . "7119 :لوقعلا فحت يف ( يرجهلا سداسلا نرقلا مالعأ نم )ينارحلا ةبعش نبا - ۷

 فيرشلا دلوي نأ لبق تام نم مف SI مالعألا ءالؤه تايفو خيرات نم رهظيو

 .نامزلا نم نينرق ىلع وبري ام جهنلا يف ام عمج يذلا (ه ٠٤ /ت) يضرلا

 باتك نم اهتاحفص ماقرأ عم اهانسبتقا (17و16 و١٠ و١١ و١ ) لسلستلا ءانثتساب ةروكذملا رداصملا )١(

 ؛ مكحلا راصق :EVIE ص ةغالبلا جهن عجارمو رداصم- ةغالبلا جهن ظافلأل سرهفملا مجعملا
 Cah : ص ةغالبلا جهن يف رظننملا ّيدهملا : هباتك يف يناميإ هيقف يدهم خيشلا اهرثكأل راشأ دقو
 يف رداصملا هذه انركذ دقو «ًارهاظ ةدمتعملا تاعبطلا فالتخال تاحفصلا ماقرأ يف امهنيب فالتحلالا

 . ظحالف ءًاراصتخا اهرثكأ تاحفص ماقرأ ىلإ ةراشإلا نود بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا



 EAN يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 : يفاكلا يف ئرخألا ثيدحلا قرط ًاثلاث

 قرط نم ''”روكذملا OUI يف لهس نع يورملا ثيدح لا هسفن ينيلكلا جرخأ امك |
Ges 1 

 يف دايز نب لهس عم تاقثلا هخياشم ضعب كارتشا اهالخ نم ST ًاضيأ ئرخ

 .ثيدحلا اذه ةياور

 اهضعبو «هسفن ثيدحلا دانسإ يف ينيلكلا اهركذ دق ثيدحلا قرط ضعب SI ابك

 نب لهس هيف عقو يذلا قيرطلا نم ةبعش وه قيرطلا اذهو Glau! ul نع ,ةزمح
 .روكذملا ثيدحلا ىلإ دايز

  age Giقيرطلا اذهب هتياور داعأ دقو ءًاضيأ هنم ةبعش اذهو «قاحسإ ىبأ نع .
 و 1 (

 يفاكلا نم رخآ ناكم يف هريغو .

 يبا نع ءةزم يبا نع « ماس نب ماشه نع «بوبح نبا نع eet نب دمحم - ٣

OP plaهيف بير ال دايز نب لهس ثيدح َّنأ ىلع لدي اذهو . 

 EN لهأ نم هجرخأ نم ةم دقف :ًالوأ اأ

 , tlهقرط ةرثكلف :ًايناث ,

 :يف يتأيس اب ديؤم وهف tui اًمأو

 .ةجح نم ولخت ال ضرألا َّنأ باب :ةّجحلا باتك-١//17:1 ىفاكلا لوصأ )١(
 . ةبيغلا ىف باب ةجحلا باتك_ TIVES ىفاكلا لوصأ )1(
 ءةجحلا ١: ES 178/7194 و ةبينغلا لاح ىف ردان باب «ةجحلا باتك_١۳/۲۷ ١: : ىفاكلا لوصأ (۳)

 ۰ .ةبيغلا يف باب



LAYيفاكلا نع عاقل اا  

 هباوجو لمتحملا ضارثعالا

 ةفيعض ءدايز نب لهس اهيف عقي مل يتلا ىرخألا ةثالثلا قرطلا هذه ب: :لاقي دق

 ريمأ نيبو قاحسإ يبأ نيب ةطساولا اهيف نّيعت مل ذإ ,لاسرإلاب ئرخألا يه

 :قاحسإ al لوقب اهنع ربعملاو Bb نينمؤملا

 3b) نينمؤملا ريمأ باحصأ نم ةقثلا (gi :ب ةرات

 .(هب قثوي نم A نينمؤملا ريمأ باحصأ ضعب (ye :ب ةيئاثو
 .(نينمؤملا pul باحصأ نم هب قثي نمع) :ب ةثلاثو

 .قاحسإ gl ىلإ قرطلا ةرثكب ةربعلا تسيلو ٠ لسرملاب جاجتحالا حصي الو

Ulyاهب ةّجح الو اه رابتعا الف هيلعو ,دنسملا حيحصلا قيرطلاب ةربعلا  !! 

 يور دق ل نينمؤملا ريمأ مالك َّنأ الإ انه فرعت مل نإو ةطساولا نإ :هباوجف

 .ثيدحلا بتكو «هحورشو «ةغالبلا جهن يف اك لي يعخنلا دايز نب ليمك نع
 ةحص ىلع مكحلل GS Ling ,بدألاو ,ةغللاو ,خيراتلاو «بقانملاو ,دئاقعلاو

 ۰ MEL نينمؤملا ريمأ نع ينيلكلا هاور ام رودص

 ثيدح وهو لأ ءنيملسملا ىدل رتاوت امب ديؤم ثيدحلا 3 اذه ىلع ةدايزو

 اذه نوكي ال فيكو , ةّجحب هلل مئاق نم ضرألا ولخ مدع ةقيقح دّكي يذلا نيلفتلا
 قرتفت مل ةرهاطلا ةرتعلا نأب فتهب نيلقثلا ثيدحو ؟ 80 تيبلا لهأ نم ةّجحلا
 . ضوحلا GAME ئنلا ىلع ادري Go ةدحاو ةظحل Ube all باتك نع

 Sola حرصام وهاذهو ,ةعاسلامايق ىلإكلذل مهنم لهأتملادوجو ىلع لدياذهو

 .هتداعإ ىلإ ةجاح الو ؛ةيديهقلا ثوحبلا يف نيلقثلا ثيدح يف رم امك مهسفنأ ةنسلا



 EA يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 نيهأتملا ردص ينابرلا فوسليفلا لوقي So) تادوجوملا بيترت SF «ئسن الث
 ىلإ فرشألا نم ًادبأ نوكت Ul «ىلاعتو هناحبس لوألا نم ةرداصلا - يزاريشلا

 اهضعب ةبسنو تادوجوملا لاوحأ يف رظن نمو ,ىندألا ىلإ ىلعألا نمو .سخألا

 ةيببس «لمكألاو ىلعألا ببسب الإ دجوي ال صقنألاو ىندألا ST فرع ضعب ىلإ

 ةداملل ًائيهتم ًادبم ريصي صقتألاو ندألا دوجو ناك oly .ًايعيبط ًامدقتو ةيتاذ

 Lis اهيلع مّدقتم ةفطنلا دوجول يتاذ ببس ناويحلاف «لمكألاو ىلعألا ناضيفل

 .ةرذبلل تابنلا اذكو «تاذلاب

 هذهو نامزلاب ًامٌّدقت هيلع ةمّدقتم «ناويحلا دوجول Seb ببس يهف ةفطنلا ام

 ءايبنألا Sf ىلع يزاريشلا اهب لدتسا call فرشألا ناكمإ ةدعاق يه ةدعاقلا

aM,أل ؛ اهالعأو تادوجوملا فرشأ نم مه +  pallدوجولا يف رخأتلاو  

Aسيسنلا عونلاو فيرشلا عونلا ساسأ ىلع . 

 يف ام مُكل gle » :- تادوجوملا فرشأ هتفصب ناسنإلل ble bs لاق

 ًاببس راص ةيضرألا تادوجوملا فرشأ ناسنإلا نوكلو ء4 ًاعيمَج ٍضْرَألآ
 ,ةلئاتم يهو دحاو عون نم رشبلا دارفأ تناك اخو .اهقلخل ةيتاذ ةياغو اهدوجول

 ءرخآلا ىلع درف ّيأل pba ال نأ - هلاثمأو ةرهز يبأ خيشلاك- ضعبلا be دقف

 ةيئدبلا ةداملا بسحب يه Lil رشبلا دارفأ نيب ةلئثاملا ذإ ,هنيعب مهولا وه اذهو

 ىلإ ءاقترالا كالم يه قتلا ةيحورلا ةأشنلا بسحب El ءريغ ال ةيعيبطلا هأشنلاو

 ةأشنلا هذهف BO ةكئالملاو ةمألاو مزعلا ولوأ اهلصو ىلا ةعيفرلا تاجردلا ىنسأ

 . يصعق ال عاونأ تحت ةعقاو

EIرش ان اَمَنِإ لق » :ىلاعت هلوق  uy. » Slنم لؤألا عونلل رظان وه  

 .۲۹/۲۱:ةرقبلا )¥(
 ,18/١11:فيهكلا (۲)



eee EALيقاکلا ع عاف  

 ,فيرش Jle bs ب ّينلا عون ناف الإو ريغ ال ةيندبلا ةلئاملا يهو ةلثامملا

 .عاونألا رئاس فرشأ نم لب

 ةبتر يف رشبلا رئاس ىلإ يفاكلا ثيدح يف  (ةّجحلا) عون ةبسن نوكت هيلعو
 ىلإ تابنلاو «تابنلا ىلإ ناويحلا ةبسنكو :ناويحلا رئاس ىلإ ناسنإلا ةبسنك دوجولا

 داملا

 أل ؛ ةّجح نم ولخت ال ضرألا GL ا قداصلا مامإلا مالك مهف نكمي اذهبو

 ءاهيلع نم عافترا ىلإ يدؤيس  اهبف نم فرشأ وهو - ضرألا نع ةّجحلا عافترا
 نانثا YY ضرألا ىف قبي مل ول » :مطوق تباثلا حيحصلا يف BBL مهنع درو دق اذهلو

 , ۾ ةّجحلا امهدحأ ناكل

 نم نلاعت هلل ةّجح نم ضرألا ولخ مدع thas ًاليلق ناسنإلا ركف ول : لوقأ
 ذإ ءاهب لوقلا ةيمتح ىلإ فاطملا هب ئهتنال  ةيبهذملا ءارآلاب هريكفت Ly نأ ريغ

 .هدابعب هفطلو هفطعو «هناحبس هلدعب !SLY نيع وه اهب ناميإلا BI ىريس

 (.. هنامز مامإ فرعي ملو تام yo) : ثيدح

 : عملا اذبم GOI ثيداحأ ةرثك

 فرع نم (Al :ناونعب GIS لوصأ نم Bull باتك ىف UL 4 ینیلکلا درفأ
 لوألا ةعبرألا ثيداحأ ةعبس هيف جرخأ Gh) وأ رمألا اذه مَ رضي مل همامإ
 Bab BWI رفعج Ul نع سداسلاو «سماخ لاو .قداصلا مامإلا نع ريخألاو اهنم

 000 :؟ يزاريشلا نيهلأتملا ردص/ يفاكلا لوصأ حرش( )\(

rt ant ۹Y: 1) ياكل كوسأ جاب (¥) 



 LAO يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 ةنيم هتتيمف مامإ هل سيلو تام نم » : AB رقابلا لوق سماخلا ثيدحلا يف درو دقو

 بوجو ىلع ديكأتلا يف يهف ئرخألا ةتسلا ثيداحألا Fg ثيدحلا ..ةيلهاج

 .رصع JS يف مامإلا ةفرعم

 Al نم مامإ هل سيلو تام نم ) :ناونعب Lead LI باتك يف رخآ ًاباب درفأ اك
 ميرصتلا درو دقو AA قداصلا LY نع اهلك ثيداحأ ةعبرأ هيف جرخا ,(ىدها

 دقو ؛ةيلهاج ةتيم تام هنامز مامإ فرعي dy تام نم SL اهنم لوألا ةثالثلا يف

 امك 341. رقابلا نع كلذب ميردتلا درو امك Land ئنعملا اذه عبارلا ثيدحلا نمضت

 4 ¢ دواد مكحب اوئكح مهرمأ رهظ اذإ oe | 860 LEAN يف) :باب نم لوألا ثيدحلا ىف
 .(..دواد لآو

 (هيلإ درلاو مامإلا ةفرعم) :ناونعب «ةجحلا باتك يف UL ىنيلكلا صصخ اك

 .ًاثيدح رشع ةعبرأ هيف جرخأ

«dg؛ رشع ثلاشلاو ءرشع يناثلاو ءرشاعلاو ,نماثلاو «عبارلاو ؛ثلاثلاو  

 HB رقابلا مامإلا نع هدنسب اهاور

 , Gulقداصلا وأ رقابلا) :امهدحأ نع 24 (..

 . ال قداصلا هللا دبع al نعف بابلا ثيداحأ نم بت امو

 ملو تام نم » ؛ ثيدح عمل ةنمضتم اهلك بابلا ثيداحأ Sl نم مغرلا ىلعو

 بابلا ثيداحأ ضعب يف هب ميردصتلا درو هلأ الإ « ةيلهاج ةتيم تام هنامز مامإ فرعي

ONTO: يفاكلا لوصأ )١( 
ESA: يفاكلا لوصأ (؟) ١ 
VIN: يفاكلا لوصأ ١ )6( 

 ل1 ١ 8 ١/١5 يفاكلا لوصأ (4)



 يفاكلا Jepsen عمك

 .امهريغو « عبارلاو SGM ثيدحلا يف امك روكذملا

 كلذو ,باوبأ نم هنونع ام thee تابثإ يف GAS قرط رفاظت رهظي انه نمو
 تاقثو ءةعيشلا elite لج طسوتب BBE تيبلا لهأ ىلإ ةدنسملا اهتيداحأ ربع
 .ةروكذملا باوبألا يف اهدراوم ast نم رهظب اك « مهتاور

 ثيداحألا هذه ةّحص ركنأ نم

 يف ةدراولا ثيداحألا هذه ضعب the نيرصاعملا باّتكلا نم ةرمز ت رکنا
 ةرهز يبأ خيشلا نم ناك ام الإ ؛ليلد یاب راكنإلا اذه اوعفشي dy ؛يفاكلا باتك
 هقرافت مل تلا ةيم زخأللا ةنشنشلا ليلدب هاوه قفاوي ال ام ٌدر ىلع داتعا املاط يذلا

 وه هداقتعاب ميركلا نآرقلل ينيلكلا فيرحتف «قداصلا مامإلا هباتك يف فسألا عم
 !! ًاعيمج هتحص ىلع نوملسملا ملاست ولو SIS يف ثيدح يأ درل يفاكلا ليلدلا

SSL,ثيدح نأ ءاعداب ءارقلا فحتأ يذلا نيمأ دمحأ ذاتسألا باّتكلا ءالؤه : 
 ةيمامالا ةعيشلا هتدازأ امم وه « ةيلهاج ةتيم تام هنامز مامإ فرعي ملو تام نم »
 OBB لوسرلا ثيذاحأ ىلع  ينيلكلا هب ينعيو -

 , هل مامإ ال EAN هذه نم حبصأ ْنَم نإ :يفاكلا لوقيو» :ةرهز وبأ خيشلا لاقو
 ."« قافنو رفك ةتيم تام لاحلا اذه ىلع تام نإو .ًاهئات ًالاض حبصأ

  tho SIFثيداحألا ضعب  ig BY؛لاقو عملا اذهب '

 الو ,مهداقتعا يف لخدتن نأ انل سيلو «قداصلا يأر يف ةيمامإلا مالك كلذ»

NYE مالسإلا رهظ )١( 
 :قداصلا مامإلا (؟) 194,



 12110 يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لبصفلا - لوألا بابلا

 نم نكلو .مهناميإ نم صقنن الو لب داقتعالا اذهب مالسإلا ةقبر نم مهجرخن نأ

 , نيقداصلا ةرتع !Qu قداصلل ءارآلا هذه يف ةبسنلا Boo رادقم فرعتن نأ انقح

 ام قدص يّرحتو هيف مالكلا لب ALL ىلع ًاروصقم هيف مالكلا سيل قداصلا 45

 رابخألا هذه قدص يف كشن انإ :لوقن Uy ,نيثحابلا JS قح نم هيلإ بسني
 ةتاياور عضن نحنو GAS‘ قيرط نع اهرثكأ ةياور BY ؛ قداصلا ىلإ ةبوسنملا

 نآرقلا يف لاق دق ذإ كشن نكلو «هتياور تاب ًاضفر ضفرن ال ,نازيملا يف ًائاد

 وه BE هنع نآرقلا يف مهلقن Gly ,قداصلا مامإلا نع ةيمامإلا لقن هيف WE ًامالك

 .قداصلا ريغ وه ينيلكلا لقنو «قداصلا

 يعّديو «صقن هيف لصح al نآرقلا ىلع يعدي نم bl :لوقلا اذه نم رثكأ لب
SIهّنِإ :لوقن نأ نكي ال هاوس لقني الو كلذ ىلع رصيو .ًاريثك ناك هيف فذحلا  
 Midas ريغ نم قداصلا نع هلك همالك لبقن ال كلذلو ؛ داقتعالا ميلس

 ةايح ةسارد يف دهجلا سيركت ةرهز يبأ خيشلل رربي ام يردأ تسل :لوقأ
 Oo ًاديج ملعي وهو ,داقتعالا oe هفلؤم Sf ئري باتك ىلع BB قداصلا مامإلا

 تلفح دق  هرظنب داقتعالا يميلس نم مهو  ئضترملاو ,ديفملاو «قودصلا بتك

 . 39١ قداصلا مامإلا لاوقأب ئرخألا يه

tilماد ام يفاكلا باتك بنجت عم بتكلا هذه يف هتسارد نوكت نأ ردجألا ناك  

 ,ةعيشلا hel نم هصيقنت مدعب لقألا ىلع قدصي يكل ؟ ةروصلا هذهب هنع عابطنالا
 ءال قداصلا مامإلا ديجمت عم عمتجي ال يذلا مهمالعأ نم لينلا نع داعتبالاب كلذو

 .مالسإلا ةقبر نع مهجارخإ مدع عم الو ؛ةعيشلا تاداقتعا يف لخدتلا مدع عم الو

tclةعيشلا روصي نأ هقفلم ديري يذلا مالكلا اذه نم غلبأ ةعيشلل ةءاسإ  

 ,196-1931 :قداصلا مامإلا(١)



od ls,نع نولقني نيذلا نيقفانملا نم ةرمز  elيف ينيلكلا هلقني ام فالخب  

 سكعلا ىلع لب ؛كلذ ينيلكلا ىلع مهنم دحأ ركني ملف اذه عمو SU نآرقلا

 نآرقلا يف ئور ail عم ,هدقتعم ةمالس ىلع ةعيشلا ءاملع نم نوققحلا عمجأ ذإ «هنم

 !! فيرحتلا وه هبهذم َّنأ ىلع لدي ام ميركلا

 .ريغ ال همالك مهفُي نأ ةرهز وبأ دارأ اذكه «معن

BIيف قدصلا لوقو قحا ًايرحتم ةرهز وبأ خيشلا نوكي ال نأ ًاقح فسؤملا نم  

 ةريرعشقلا هتذخأ دق هندب نأ هسفن ىلع ىلاعت هللا دهشأ ثيح ,قداصلا مامإلا هباتك

 ,DU «عايضلاو «ناصقنلاو ةدايزلا معازم ةءارق نم ةدحاو ةرم ولو

 يف اهلك هتسادق سمي امو «هروسو «هتایآو مبرکلا نآرقلا فورحب رييغتلاو ؛ليدبتلاو

 .لاثم Ble ثحبلا رخآ يف يتأيس اك ةّنسلا Jal تاياور

 باب يفاكلا لوصأ يف» :لاق ينامعن روظنم دمحم خيشلا دنهلا ءالع ريبك مهنمو

 ال :لاق هلأ امهدحأ نع :ةيلاتلا ةياورلا هيف تدرو .هيلإ درلاو مامالا ةفرعم :ناونعب

 . "”«هنامز مامإو « مهلك HY ,هلوسرو « هلا فرعي تح ًانمؤم دبعلا نوكي

 OES لهأ نم ةعيشلا فقوم) US يف ًاضيأ راكنإلا اذه لثم ئرنو

 هوركنأ ام ةّحص تابثإ

 ىلع ةقفتم نوكت داكت يفاكلا باتك يف ًافنآ اهدراوم ىلإ راشملا ثيداحألا وإ

 امك ةيلهاج ةتيم تام «هنامز مامإ فرعي ملو تام نم Bl وهو .دحاو نعم

MAP : مالسإلا نازيم يف ةيناريإلا ةروثلا )١( 

 ) )۲لهأ نم ةعيشلا فقوم  / ELI:هللا لام دمحم 67,



 EAN. ee لع اعلم يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 ملو تام نم » : ثيدح ناك اخو ؛ ةمّدقتملا باوبألا ثيداحأ ضعب كلذب تحرص

 ًاذإ لئاط الف ,روهمجلا بتك تاهمأ هتلجس دق م ةيلهاج ةتيم تام هنامز مامإ فرعي

 ءلاسرإ وأ فعض isl نم اهنم ريثكلا ةمالس تابثإو يفاكلا يف هديناسأ قيقحت نم

 :يتآلا وحنلا ىلع مالسإلا ةقث هاور ام Be تاتبثم نع ثيدحلا نوكيس اذهلو

 : ةعيشلاو EN لهأ نم ثيدحلا جرخأ نم الو

 دنع ةينيدحلا تاكردتسملاو دئاوزلاو عيماجلاو ديناسملاو حاحصلا بتك تلفح

 ءهرتاوت دعبي الو ؛مهدنع قرطلا تارشعب يوُر دقو ,ثيدحلا اذهب SI لهأ

 نع ًالضف هتياور ىلع ملسمو ,يراخبلا :نيخيشلا قافتا هتحص تابثإ يف ىنكيو

 : مهضعب كيلإو تش قرط نمو ءًاضيأ هليجستب امهريغ ءانتعا
 ةيناؤعلا باتك ضقن ةصالخ يف (ه ۲٠١ /ت) يلزتعملا يفاكسإلا رفعج وبأ - ١

 V4 :ظحاجلل

 AVGE و 4857 :1 و 81 GY هدنسم یف (ه ۲٤١۱ /ت) لبنح نب دمحأ ؟

 . نتفلا باب ١ :ه هحيحص يف (ه "07 /ت) يراخبلا

ghtدنها- دابآردیح ةعبط ۹ :هدنسم يف (ه ۲۵۹ /ت) يسلايطلا دواد . 

 AEA / 17-1١ :5 هحيحص يف (ه 511١ /ت) ملسم-ه

 ١: ۱٤٤و NEY :5 دئاوزلا يف اک (ه ۲۹۲ /ت) زازبلا-5

 YoY ءامسألاو نکلا يف (ه ٠١ /ت) یبالودلا ۷

 «دادغب ةعبط ٠١: ٠٠١ / ۱١۹۸۷ ريبكلا مجعملا يف (ه ٠ /ت) يناربطلا - ۸

 NYE 20 دئاوزلا عمجم يف درو اك طسوألا يفو

 .۷۷ ١: كردتسملا يف (ه ١5 /ت) يروباسينلا مكاحلا 4

 YY :۳ ءايلوألا ةليح يف (ه ۰ /ت) يناهفصألا ميعن وبأ - ٠



eee ۹۰ىفاكلا نع عاقل  

 ١ /ت) قييبلا ٤0۵۸ و۵ :۸ هنئس يف (ه 10۷.

NAV SV طوسبملا یف (ه ت) يسخرسلا ٠/ ١ 

 ٤: Me لوصأألا عماج يف (ه 07 /ت) يررجلا ريثألا نبا ۴
 00:4 ةغالبلا جهن حرش يف (ه 57 /ت) ديدحلا gl نبا- 5

 it VY ملسم حيحص حرش يف (ه 516 /ت) يوونلا- 6

 AW والا/ ١: كردتسملا صيخلت يف (ه ۷٤۸ /ت) يبهذلا5
 .۵۱۷ :۱ هريسفت يف a VVE) /ت) قشمدلا ريثك نبا - ۷

 دئاقع حرشو ۲۷۵ :؟ دصاقملا حرش يف (ه (VAY Jes ينازاتفتلا ۸

guتفذ دقف ىه ٠۳١۳ ةنس ةعبط يف اّمأ .ه ١1707 ةنس عوبطملا  
 - ينيمألا ةمالعلا لوقي اك - اهتفذح ! ثيدحلا تركذ فئاحص عبس هنم

 ! (نيدلاو ملعلا alloy ىلع ةنيمألا يديألا)

 .۳۱۲و۲۲۵و۲۲۳و۲۱۹و۲۱۸ :هدئاوزلا عمجم يف (ه ۸۰۷/ت )يمثیها- ۹
 YAY لوصولا ريسيت يف (ه ٩٤٤ /ت) ينابيشلا عيبر نبا- ۰
 .دنها- دابآرديح ةعبط ٠٠١ : لامعلا زنك ىف (ه (/4V0 يدنهلا قتملا- ١

 .0 و60۷ :؟ ةئيضملارهاوجلا ةقاخ يف (ه 6١١٠/ت)يراقلايلع الملا ۲
 .8 ١: ءافخلا ةلازإ يف (ه ١١77 /ت) يولهدلا هللا يلو هاشلا- ۴
 .111/ :ةّدوملا عيباني يف (ه ١1194 /ت) يفنحلا يزودنقلا - "4
 دمحم لآ خيرات يف (ه 1٠١ / ت) يروز ةنكنرلا لولهب يضاقلا - ٠

 . "'ةيسرافلا ىلإ ةيكرتلا نع مجرقملا
 ٠٠١. :ةقيرطلا حرش يف دمحأ نب بجر خيشلا- 7

 هيقف يدهم خيشلا/ ةغالبلا جهن يف رظتنملا ّيدهملا :باتك نم ةسبتقم رداصملا هذه ىلإ ةراشإلا )١(
 ۰-1 ريدغلا دلاخلا هباتك ىف ينيمألا ةمالعلا اهضعب ركذ دقو ۷-4 : يناميإ



 Vs يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا- fall بابلا

 , 70098 :دمحم لآ خيرات يف يدنفأ تجهب ةمالعلا - ۷

 :مهنم ركذن ءًاضيأ ثيدحلا اذه ةيمامإلا ةعيشلا ie جرخأ امك

 ىلإ انرشأ دقو ينيلكلا خياشم ءالجأ نم وهو ,يريمحلا رفعج نب هللا دبع ۸
 جرخأ «لصفلا اذه يف ةعيشلا مالعأ نم ةبيغلا نع بتك نم ركذ دنع هتقاثو
 HB اضرلا مامإلا ةبوجأ ىف - ١١0/80١ :دانسإلا برق يف ثيدح ا

 إي تام «ينيلكلامالسإلاةقث مياشم مظاعأ نم وهو رافصلا نسحلانب دمحم 14
 .١٠01و ه0 و۹ :تاجردلا رئاصب يف ثيدحلا جرخأ a) ۲۹۰ ) ةنس

 نب نيسحلا نب يلع ليلجلا خيشلا مهملاعو مههيقفو هرصع يف ةعيشلا بطق - ٠
 جرخأ ىه ۳۲۹ ةنس 4 تام «قودصلا خيشلا دلاو ill هيوباب نب ىسوم
 LARA ۲٠۹ 988 رقابلا مامالا نع ,ةريحلا نم ةرصبتلاو ةمامإلا يف ثيدحلا
 .ًاضيأ 18 باب-۷۱/۲۲۰ و ۷۰/۲۱۹ :ةقن قداصلامامإلا نعو VA باب

 فوتملا يشايعلا ةذمالت تاقن نم وهو GAS خيشلل رصاعملا يشكلا ١

 نب ملاس ةمجرت يف - 598 / ۲۳۵ :هلاجر يف ثيدحلا جرخأ ه7 ةنس

 قودصلاب روهشملا يمقلا هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم خيشلا ۲
 ١١و EY 417 7١/41 نيدلا لاك يف ثيدحلا جرخأ ءاه ۳۸۱ /ت)
 ءال LEAN نم رشع GLY مئاقلا ركنأ نميف ۳۹ باب 10 و ۱۲و
 .ىنعملا اذهب اهلك روكذملا بابلا يف ةدراولا ىرخألا ثيداحألاو

 ةعيشلا تادايز نم هلعج نم وأ «ثيدحلا اذه ةَّحص ركنأ نم Sl نيبتي انه نمو
 - ىنيلكلادلوي نألبق_ ثيدحلا اذه جرخأ شع لفغ دق نوكي نأ Ul وه ,ةيمامإلا
 يف هحشري نم دجي مل نأ دعب  حجرألا وهو كلذ نع لفاغت ly alt لهأ نم

 :٩. يزيربتلا/ ٌّيدهملا وه نم US نم ةسبتقم ۲۷ و١ نيردصملا ىلإ ةراشإلا(١)



 ةعيشلا هب لوقت ام ريغ هضرأ يف ىلاعت هلل ةّجحو هنامزل LU نوكيل دوجولا اذه
 . ةيمامالا

 ءدنهلا ءالع ريبك- Sle روظنم دمحم خيشلا هتحص ركنأ يذلا ثيدحلا نع اّن
 لهجي نمو da all عرف وه نايإلا GY ؛ هتشقانم يف مالكلا ةلاطإل ةجاح الف

 BEG هللا لوسر فرعي ال نمو ؟ هيصاعم نع عدتريو ؛هرماوأل لتي فيك هقلاخ

 فيك ذإ «هراكنإ ملسملا عسي ال ام وه ثيدحلا ردص BF امك ؟ هتنسب لمعي فيك
 ؟ BAG ميركلا هلوسر فرعي الو ىلاعت هللا فرعي ال نم دنع ناهيإلا ىنعم ققحتي

 ةفرعمو Sees هللا ةفرعم ىلع نامزلا مامإو AAI ةفرعم ٌفْطَع نكلو

Bila,نيذلا رمألا يلوأ نأكو ,ينامعن روظنم دمحم خيشلا اهلقثتسا يتلا يه  

 نيملسملا نيطالس ةفرعمو) :ثيدحلا ليذ ناك ولو !! مهريغ .مهتعاطب هللا رمأ

 .ًاقيدصتو ةباحر خيشلا ردص نم يفاكلا ثيدح دجول ( مهكولمو مهماكحو

 يف هملع سركي  هباتك ناونع يف همسا لذ امك دنهلا elle ريبك ئرن اذكهو
 دجاسم ميدهت نم هدالب يف يرجي اع WE اهب نيرخآلا لغشيو تاهافتلا هذه

 ال نأ ءاملعلا ىلع ذخأي مل ىلاعت هللا نأكو ءاهيف ةينثولا دباعملا ةماقإو نيملسملا

 ! موُلظم css الو ملاظ abs ىلع اوراق

  Yo. Lilثيدحلا  (foةعيشلا هب لوقت ام ةَّحص :

 ليوأتلا لمتحي ال هتياور ىلع ناخيشلا قفتا يذلا فيرشلا ثيدحلا اذه GI اك

dellف ةيمامالا ةعيشلا هلوقت ام ةَكص ىلع ةحاردص لديل هنو  afتيبلا لهأ  BOL 
 CRD ئدهملا مامالا ةمألا متاخ ىلإ ًالوصو «هنامز مامإ وه مهنم دحاو لك نأ نم

OYتونلا نع بوني نم وهأحالطصاهنم دارملاو.هب ئدتقُي نم ةغلمامإلا ىنعم  FBG 



 n يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا- لوألا بابلا

 ,ةيديهقلا ثوحبلا يف هليلد نبت اك ةمهملا هذهب قلخلا ىلؤَأ مه BB تيبلا لهأو
 .قسافلا ملاظلا ىلع مامإلا ىنعم لمح نأ لوقعملا نم سيلو

 وه ةيلهاج ةتيم توميس هفرعي ال نم يذلا مامالاب دارملا ST ئعّدا نمو

 هيلعف ؛تاليوأتلا ضعب يف اك WU ًاقساف ناك نإو .كلملا وأ ,مكاحلا وأ ,ناطلسلا

 ءالقعلل نّيبي نأ ًايناثو Soh نيدلا نم قسافلا ملاظلا ةفرعم Bf ليلدلاب تبثي نأ

 دنع تعّمجت دق نيذلا نيطالسلا كئلوأ نم قسافلا ملاظلا ةفرعم ىلع ةبترتملا 5

 .ةليذرو ةقبوم ّلك مهتافرصت يف تدشجتو Lady ةعاضو لک مهضعب

 مهريغ اهحّحصو .مهتمامإ ةعيشلا حّحصت مل نيذلا ماكحلا ءالؤه نم Bl ء معن

 مكاح ) مهنبا هعنص ام نوريف Bled اوناك ردبب اوکله نيذلا هخايشأ نأ tak نم

 ىلإ دلب نم مهرئارح ئبسو « مهئامدب شت هلأ فيكو BB دمحم ST ( نيملسملا

 .دلب

 هلوق هل جرخف فحصملا يف لأفت SY ؛ فيرشلا فحصملا قرم نم مهنمو
po,سا سرا # سرة 4  

 . 4 sab راج لک َباَحَوأوُحَتْفَتْسآَو ط : ىلاعت
0 £ 

 tm فحصملا قرم نا دعب  دشناف

 a 4 2 AG هع 7 25 7 7 7 01 5

 دينع SS JG LG اق دينَع راج لك ٌدعولأ
 4 25 ,eo 3 2 ال %4 كش رت a ne ر

 ديِلَولا pt ؛ٌبراَي لقف رشح موي كبر تثئج ام اذإ

 لك ةريس انضرعتسا ول نت - مهتلكاش ىلع ناک نمو ءالؤه لثم نوكي لهف

 هلوسرو ىلاعت هللا دنع ةميظعلا ةلزنملا هذه م تادلجم ىلإ انجتح ال مهنم دحاو

 لدعمامإكانه ّنأمأ؟ةيلهاج ةتيم توميس مهفرعي ملو تام نم نإ تح ةا مركلا

 )١( :ميهاربإ ۱١/٠٤.



eee 4£یقاکلا قغ ماف  

 ؟ ريصملا كلذ الإ هل سيلف هلهج نمو هفرع دقف هفرع نم

 ةيمامالا ةعيشلا هب لوقت ام ةقيقح SL fal ءالع نم ريثكلا كردأ دقف اذهو

 دوجول ةتبثملا ةفيرشلا ثيداحألا نم هريغو «فيرشلا ثيدحلا اذه قادصم يف

 .ةيلهاج ةتيم تام هفرعي مل نم يذلا مامإلا وه Ty SB ّيدهملا مامإلا

 :هصن ام ةّنّسلا لهأ ءاملع نم وهو  يدنفأ تجبب ةمالعلا لاق

als dyنمو : ثيدح  heًاقفتم « ةيلهاحلا ةتيم تام دقف هنامز مامإ فرعي ملو  

 نحنو ءرظتنملا مامإلا دوجوب دقتعي ال ملسم دجوي الق «نيملسملا ءاملع نيب هيلع

 ةثارو تهتنا هيلإو ءءارماس ةدلبب دلو نامزلاو رصعلا بحاص يدهم f$ دقتعن

 موي ىلإ ةمامإلا ةلسلس ظفح GAY! ASL تضتقا دقو ,ةمامإلاو ةياصولاو ةّوبنلا

 رشع انثا يهو «ةمولعم ةروصحم BY هللا لوسر دعب HAI ددع BB ,ةمايقلا

 نم مهلك رشع انثا يدعب ءافلخلا» :نيحيحصلا يف يورملا ربتعملا ثيدحلا ىضتقمب
VW 

 شيرق ««

 ككل دواد مكحك یدهملا aso ثيداحأ

 : ىفاكلا ىف ثيداحألا هذه دراوم

 رهظ اذإ ol Bee EI يف» :ناونعب باب GIS لوصأ نم ةّجحلا باتك يف

 ةمحرلاو مالسلا مهيلع A نولأسُي الو «دواد لآو دواد مكحب اومكح مهرمأ

 :ثيداحأ ةسمخ بابلا اذه يف ىنيلكلا جرخأ دقو ء"«ناوضرلاو

 4. :يزيربتلا يدهملا وه نم : نع ًالقن ؛ناريإ عبط 144 :يدنفأ تجهب ةمالعلا دمحم لآ خيرات )١(

 .1/مقر شماه
 TYV EY ىفاكلا لوصأ (؟)



 SAO ٌيدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - ولأ بابلا

 . 820 قداصلا هللا دبع ىبأو رقابلا رفعج Gl نع :لّوألا

  Sbا قداصلا هللا دبع يبأ نع سماخلاو ,تلاثلاو .

 BE نيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيز.نع «عبارلاو

 BB يدهملا مامإلامكح ةيفيك نايب يف ةه يركسعلا نع سداس ثيدح درو اک

 . يم يركسعلا يلع نب نسحلا دمحم يبأ دلوم باب يف #4 ينيلكلا هجرخأ

YY,ماهتالا دعب نيبتي يكل .ثيداحألا هذه نع ةحضاو ةروص ءاطعإ نم  

 :لوقنف «عقاولا نع_ اهراكنإ قفار يذلا ةعيشلا ىلإ هّجوملا

 نم BE تح تيم مهنم توي ال 2# EVI GT ىلع اهنم لوألا ثيدحلا صن
 لوق هيفو ,هيلإ اعد ام ىلإ وعديو ,هترياسب ريسيو Alas his لمعي نم هذعب

 ابأ اي :لاق مث ٌناميلس ىطعأ نأ دواد ىطعأ ام عنمي مل dy : ةديبع يبأل اللا قداصلا

 .« ty Slag الو ؛ناميلسو دواد مكحب مكح الل دمحم لآ مئاق ماق اذإ ةديبع

Ulجرخي ىتح ايندلا بهذت ال » : اط قداصلا مامإلا لوق نم وهف يناثلا ثيدحلا  

 .« Ye سفن JS ىطعُي ةن ILS الو دواد لآ ةموكحب مكحي ىنم لجر

 . عبارلاو ثلاثلا : نيئيدحلا يف اذه لثمو

UIنمضت دقف سماخلا ثيدحلا  glyةلزنمل ا قداصلا مامإلا  LEY!ثيح  

 :باوجلا ناكف ؟ نومكحت امف :كلذ دعب هلأس مث «يطاباسلا رابع كلذ نع هلأس

 OG ثيدحملا .. Be دمحم مكحو «دواد لآ مكحو هللا مكحب ر

Ulيرصتلا هيف درو دقف سداسلا ثيدح ا  BLنوكيس إل ةّجحلا مامإلا ءاضق  

ATTY یفاکلا لوصأ )١( 
(OV) ثيداحألا TVALTYV (؟) یفاکلا لوصأ 



 Opel Sus ال ءال دواد هللا ین ءاضقك dale بجومب

 : ا4 ءايبنألا ةئطخت عم دوبملا تايرتفم نم ثيداحألا هذه نأ ءاعدا

US, Jنم اهلعج اولواح لب ءاهتحص راكنإو ثيداحألا هذه ضفرب نودّلقملا  

 ,ةيمامإلا ةعيشلا ىلع اهب عينشتلا مث نمو # ىنيلكلا اهب رثأت call دوهيلا تايرتفم

 . ا مهتئطخت y ىلاعت هللا ءايبنأ ىلإ ةءاسإلاو ,تاماهتالا فخسأب مهماهتاو

 ئبت دقو» :مق تايآ تالوكوتورب يف يرافغلا هللا دبع روتكدلا هلاق ام كلذ نم

 ًاصاخ ًاباب امه بّوبو [ #4 ّيدهملا روهظ ةديقع يأ ] ةديقعلا هذه ينيلكلا مهنيد ةقث

 نولأسي الو دواد مكحب اوكح مهرما رهظ اذإ eel 90 ةمألا يف باب) :ناونعب

 اذه ىلع مهضعب قلع اذهو ,يدوهب رصنع نم هاجتالا اذه يف ام خي الو )2

 ! "”«دوهيلا نيد ىلإ نوعجريو يدمحملا نيدلا نوخسني wel :يأ sal ناونعلا

 : لوقأ

 فونت ئدم ىلإ ملسملا ئراقلا رظن تفلن فيخسلا ماهتالا اذه ةشقانم لبق

 مق يف ماظيلا تايآلا هتعفد يذلا يمالسإلا دملا نم هدايسأو يرافغلا ذاتسألا
 حوس يف ءادهشلا فالآب هتذغ نأ دعب «يدمحملا نيدلا رشنل اهنم قلطناو ,ةسدقملا

 .هتزعو مالسإلا ةعفر لجأ نم ةماركلا

 SIM ثيدحلا رخآ لقن ثيح ,يبرغملا حئاسلا ذاتسألا نيِدّلقملا ءالؤه نمو

pol)يفاكلا  AV EYALY 

 طوطخلا بحاص «( مهضعب قلع ) :هلوقب يلعيو VO :يرافغلا هللا دبع .د/مق تايآ تالوكوتورب (؟)

 روتكدلا هيلإ راشأ امك ؛/مقر شماه ۳٠۲ ص ئقتنملا ىلع هتقيلعت يف بيطخلا نيدلا بحم ةضيرعلا

 .تالوكوتوربلا هامسأ ام شماه ىف هسفن



 AVS يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 Si bf :كلذ دعب Lede ءًافنآ ةمّدقتملا ةسمخلا ثيداحألا نم يناثلا ثيدح ا عم

 نأ كلذ دعب ًابعاز .ثيداحألا هذه لئم اوقّدص اذهو ءدنسلا ةّكصب اوفتكا ةعيشلا

 Ce 49 دواد ّيِنلا هيف عقو يئارجإ أطخ ىلإ ريشي GIS نم وه هلقن - عضاولا

 LH اورّوَست نيذلا مصخلا ةصق يف ةدراولا تايآلا لقن مث ,ةبوتلا هيلع بجوتسا

 ىلإ لاحأو «ميركلا نآرقلا Gs امك جاعنلا ةلأسم يف ا دواد ىلإ اومكتحا مث

 :لاقف اني يئابطابطلا ديسلاو «يسربطلا يريسفت

 نايبلا عمجم ىلإ ليحأ gist, asl لهأ ريسافتب ةعيشلا مزلأ تسلو»
 نودب مكاحلاو : لاق نأ ىلإ  يئابطابطلا نيسح دمحم ديسلل نازيملاو «يسربطلل

YYنوكي نأ ٌمصي الو دملا بجوتسي  Veنكلو ؛ّيدهملل ةبسنلاب رخفلل  
 .'"”«تاياورلا هذه اوعضو نيذلا مه ًاقافن اوملسأ نيذلا دوهيلا رابحأ

 ءاعدالا اذه باوج

£ 

  V3ءايبنألا ةمصع- +8 :

 اهلك بونذلا نع هيل ءايبنألا ةمصع بوجو ىلع ةيمامالا elle ةملك تقفتا

 .كلذ يف مهريغ فلتخاو ءاهريبكو اهريغص

 يف ًاطخمل وأ مهول اَنِإ ءءايبنألا ىلع بونذلا رئاغص اوزوج دق ةلزتعملاف

 .مهباوث ةرثكب ةطبحم عقت LEY وأ ,ليوأتلا

byرفكلا الإ رئابكلاو رئاغصلا مهباكترا زاوج ىلإ ةيوشحلاو ةيرعشألا تبهذ  
 .بذكلاو

q 

VOT 60 حئاسلا نيسح ىلع ذاتسألا/ دقنلا نيزاومو انثارت: )۱( 



 يفاكلا نع عافد . ........ 2100 ۹۸

 : 856 ءايبنألا ةمصع بوجو ىلع ةلدألا نم ةلمجب ةعيشلا ءاملع ٌلدتسا دقو

 ًاليصحت تبجو اذل ؛ةمصعلاب لصحي Lif Bab ءايبنألا die نم ضرغلا نأ :اهنم
 ام ناكل كلذ مهيلع 354 وأ Ba ءايبنألا ىلع بذكلا زاج ول ذإ .ضرغلا كلذل

 .ةثعبلا نم ضرغلل ضقن اذهو .ءادتقالا مدعل ةضرع هنع نوهنيو هب نورمأي

 بوجو عم ضراعتي ًاريبك وأ ناكًاريغص بنذلا Coll باكترا زاوج Sh :اهنمو ٠

 عراشلا صخري مل ذإ ةلطاب اهيلع هتعباتمو ,ةيصعم بنذلا باكترا BY ؛ هتعاط

 .ةثعبلا ةدئاف ءافتنال كلذك هتعباتم مدعو . ةيصعملا fad دحأل

 نع etl بوجو مومعل هيلع راكنإلا بجو ةيصعم gill) لعف اذإ : اهنمو
 .لاح كلذ Sy cate يهنم وهو هئاذيإ مزلتسي كلذو ركنملا

eyيف هرفوت بجي  Zellةوقو «ةنطفلاو ءءاكذلاو «لقعلا لامك :ةمصعلا ريغ نم  

 تافصلا نم كلذ ريغو « هغيلبتب رمأ ام ضعب نع وهسي الئل وهسلا مدعو ءيأرلا

 :. ١ : وأ .ةثعبلا نم بولطملا ضرغلا يفانت ال ىتلا Bab ءايبنألا ةناكمب قيلت يتلا ىرخألا
 . مهنم ةرفنلا ىلإ يدؤت

 ءءاكذلاو ريكفتلا ليلق ناك ال هلأ« مصخلا ةصق يف ا دواد ًاطخب لوقلا ىنعمو

 ىن ىلع كلذ زاج ولو ؛تارم ًاطخلا هيلع زوجي ذإ مكحلا ىلع نقؤيال ,ةرم ءاضقلا
 .قحلاب سانلا نيب مكحيل ضرألا يف ةفيلخ ىلاعت هلعج امل دواد هلل

 : ميركلا نآرقلا يف ا دواد يلا ةناكم  ايناث

LOلوقي اك - ةبوتلا بجوتسا يئارجإ أطخ نم ف دواد هللا يبن ىلإ بسن  

 ٠٠١. 44 : ىلحلا ةمالعلا/ داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشك نم لاوقألا هذه انصّشل(1)



 i يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 أبن نم ميركلا نآرقلا هاكح ام نايب لبقو .هرهاظ ىلع سيل  مئئاسلا ذاتسألا
 لاعت هللا هابح امو ME دواد LAL ةنّيبملا de SI OLA نم ةلمج درون نيمصخلا
 يف ىلاعت هلوق نم حضتي اک .ءاضقلا يف ًاصوصخ ,ميظع ملع نم هبهو امو معن نم

 : ةيلاتلا ةيركلا تابآلا

TTA. . قلا 

we at  ؟ > WIT Slyَناَمبَلسَو داد  Lakeهلل دمَحلآ لاق  LG oAْنِم رينگ ىَلَع  
 ٠١. / ۲۷ :لفلا .* Gate SIT هداتع

 و ۳

weو  nnس لر و م تاس ر  
oor Besse eis455( نمو لبق ْنِم اته ًاحوُنَو اَنْيَدَه َبوُقْعَيَو ٌقاَح  

 .ىلإ € َنينِسْخُملآ يرخت َكِلْذَكَو َنوُراَهَو ئَسوُمَو A585 ټو أَو ناميلسَو 5315

 َنيِذّلا كيلؤأ . . . َةَوتلآَو مكحلآَو GUSH AST Spall َكِئلْوَأ ط Ube هلوق

 ٠ + ٍضْعَب ىَلَع َنيِيِبَنلآ ضْعَب اتصف ْدَقَلَو  ITSًاروُبَز دوا #,

 :ءارسإلا /00/1١١.

 Crea Gl * باوا نإ ِدْيَأْلآ اَذ 3515 Case S315 َنوُلوُقَي ام ىلع ؤبْصأ 9 -

Dtعم  geقارشإلآو قلاب  * is hb llyُل  

VAAN 



 SIS َعَم اَنْرَتَسَو Lele 5 LES اتيت لک و. طل :ناملسو دواد يف ىلاعت لاقو-۷
 .۷۹ / ۲۱ :ءايبنألا « 4 َنيِلِعاَف 5 sells َنْحَبمُي َلاَبجلآ

 : ةيلاتلا رومألا تايآللا هذه نم دافتسيو

 نلاعت هللا هلعج نأ دعب Bogle نع مكحلا يف أطخلا رودص روصت نكه ال- ١
 .قحلاب سانلا نيب مكحيل ةفيلخ

 دقو ايس ال هيدي نيب عفرت يتلا اياضقلا نم ام ةيضق لهجي نأ نكي ال ِهّنِإ-
 ةكحلا هاتآ اك ؛نينمؤملا هدابع نم ريثك ىلع هلضفو We هاتآف ىلاعت atl هددس
 عمو ٠ “ي بالا ATS رك ذي امو LST isl دقق ERT SY نمو >
 كلذ لك اجل دوادل باطخلا لصفو ,ASH «ملعلا ءاطعإو .باطخلا لصف ةمكحلا
 ,هكلم اهب ددشيل دواد ىلع هناحبس هللا اهب tye ىتلا ةغلابلا ةينابرلا ةيانعلا ىلع لدي
 مالكلا كيكفت» :وه «باطخملا لصف ىنعم نأو ًاصوصخ AK اهب ددسيو

 نيب ءاضقلا ىلع قبطنيو AL نم هقح زييقو ,هريغل دحاو ABU نم لصاحلا
 عورف نم نيمصاختملا نيب حيحصلا ءاضقلا دعب لب ٠ "”«مهماصخ يف نيمصاختملا

 sls seg «باطخلا لصف»

 لصف :ريسفت يف دهاجم نع هحيحص يف جرخأف عملا اذه يراخبلا ديأ دقو
 .“«ءاضقلا يف مهفلا» :لاق هلأ ,باطخلا

 رمأو «قحلا ىلإ هادهو ,ةّوبنلاو مكحلاو باتكلا Gls هللا هاتآ AB دواد نإ ١

 ,5384/؟ :ةرقبلا )١(
 ٠۹١. :۱۷ يئابطابطلا نيسح دمحم ديسلا/ نازيملا (؟)
 :V4 0 ىناحبسلا / نآرقلا ميهافم (۴)

  ةمقرملا ةعبطلا) ٠ / مقر ءايبلألا باتك نم ؛دواد اندبع ركذاو ٠١ / باب_1017١/ :۳ يراخبلا حيحص ()



 ON ّيدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لولا بابلا

 BEE نيرخآلا ءايبنألا ىدهو دواد ئدب ءادتقالاب ةا هئايبنأ فرشأ

 ؟ (Ge) يف ٌدجسأ :سابع نبال تلق :لاق» wle نع يراخبلا جرخأ دقف

 هلو مكيبن :لاقف « ُْهِدَتْفآ ُمُهاَدُهِبَف - Ul تح  َناَمِيَلَُو 3515 هنر نمو » أرقف

 ہہ يدنقي نأ al نم

Bltفص قح ةريبكو ةريغص ّلك يف ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا ريثك ناك لهل دواد  

 هعوجر ةرثك هب دارملاو عوجرلا ىنعمب بوألا نم ةغلابم مسا !YL, lg هنأ

 | Lhe هبر ىلإ
 ةروس نم ةمّدقتملا AY By «ضعب ىلع ءايبنألا ضعب لّضف دق هناحبس هللا نإ ه

 انيبن Gl , يل ءايبنألا ضعب ىلع دواد BE هللا ليضفتب رعشي ام ةكرابملا ءارسإلا

 يف يراخبلا ىور نإو ءلسرلا فرشأو ءايبنألا مظعأ نم وهف BA مظعألا
 .ءاعدالا اذه باوج تارقف يف هنّيبنس امك ةقيقحلا هذه شوشي ام هحيحص

 وهو ؟ 4# دواد يف ءايبنألا ah هلاق اب قيدصتلاو ميلستلا لقعي لهف .دعبو

io 

 .قحلاب سانلا نيب مكحيل ضرألا يف ةفيلخ هللا هلعج
| (de هاتآو 

 .نينمؤملا هدابع نم ريثك ىلع هلضفو

 ,هكلم دّدشو
Sb دّدسو 

SLL 
 ت

NAGY نازيملا )۲( 



esses 0يفاكلا نع عافد  

 ,باطخلا لصفو

 «تاجرد هعفرو

 ,قحلا ىلإ هادهو

 ,هيدهب ءادتقالاب رمأو
 ely ءمكحلاو «باتكلا هاتآو

 OST نم ناكف SLL هعم رّخسو

 بجوتسي امب AB دواد هلا ين hat) يتلا ةلطابلا معازملا هذه دعب ىَّدَصُت لهو
 بونذلا راغص BBE ءايبنألا باكترا زيوجت ةفسلف ىلع ةمئاقلا معازملا كلت ,ةبوتلا
 !! اهرابكو

lalمصخلا ةصق-  Gulبارحا اور وست : 
 :ميركلا دياتك يف Ube لاق

ses عرقف 955 ىلع 9 ذإ « بارخيلا أوت ذإ مضحلا اب 0أ Jas» 

 مُكْحاَف ضف ىلع اتصف ىق ب ناَمْصَحح ْفَحَن ال أولاق  Godly Coyىلإ ايه طش الو

 نإ «ارصلآ ءار  TAييو جن ةوفشب عني هل يأ  Bg aSَلاقَف

TiS َّنِإَو dort ىلإ Tae Nt ب َكَمَلَظ a َلاَق * باطخلآ يف ين 535 اهينلفك ا 

 نق  ad oTضخ ىلع ْمُهضَْب  altأوثق  satsتاعالا  Jabsهَ

 ان واد نطو  sata 00Sامار 555 هَر  + ablyكلذ ُهَل اَنوَقَمَف  bgانَدنِع هل

  uaنحو  + gleقحاب يالا نيت مكحاَف ضزألآ يف قبيح ةلالقج نإ دوا اب

oS 5ىَوهْلآ  Sahنَع  Mg, AN ont 

 حّرصي ملو «ميركلا نآرقلا Gat #4 دواد ىلع نيمصخلا لوخد ةصق يه هذه

  (N)ص :۲۹-۲۱/۳۸ .



 OF يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 َّنَأ درو ام ةياغو ءلطبملا نم Gel ope وأ مكحلا يف Ey دق ا هلأ مركلا نآرقلا

 عمسي لو - ريدقت نم لوقلا اذه يف ام يتايسو - كملظ دقل : :يعّدملل لاق I دواد

 حئاسلا لاق اذهو ,يا 9 ءايبنألا tee هب SEE وه اذهو < هيلع ئعّدملا نم

 3 كلذ ىلع بترو !! ةبوتلا بجوتسا ًايئارجإ ًأاطخ بكترا Hh دواد نإ :يبرغملا

 أب باتكلا لهأ ةدّلقم !oles ام اذه نم مطألاو «دوهبلا عضو نم يفاكلا ثيداحأ

 Si“ ةالصلا لضفأ ally هبحاص ىلع يدئحما نيدلا خسن ينعت يفاكلا ثيداحأ

 .ميلستلا

 ريسفت يف  حئاسلا ذاتسألا بحأ S| ةعيشلا ريسافت Ul عوجرلا نم حضّتيسو
 يريسفت يف ام مهف نسحي dally coledl اك سيل رمألا ّنأ ةيركلا OLY هذه

 :لوقنف ؛نازيملاو ؛نايبلا عمجم

 لثمتلاو ةقيقحلا نيب ةعقاولا

 ةقيقحك ,ةيقيقح ةيضق نكت مل YW دواد هللا ئن يدي نيب تعفُر ىتلا ةيضقلا 8

 .هروهظ دنع قاب ّيدهملا مامإلا ىلإ عفرت ىتلا اياضقلا

 ,نامصخ نحن :اولوقي dy ,نامصخ :هل اولاقف» :نايبتلا يف يسوطلا خيشلا لاق

 . ىلع اهدحأ ئغب الو ؛نیمصخ انوكي ملو .نيكلم LIS EY ؛ ناقيرف : ىنعي

 “آلا

 َّنأ امك gels ىلإ ةيعرلا نم دحأ ةهجوي ال ام اذهو «فخت ال :مهوق هديؤيو

 نم pl ىلع لدي كلذ IS ,مهنم هعزفو ,ةداتعملا ةهجلا ريغ نم هيلع مهوخد
 نيب هيلع قفّتملا نم اذهو ,ءسنالا نم لاجر ةروص يف هل اولثمت دقو ,ةكئالملا

 | .ةيمامالا ةعيشلا يرشفم

 .067 :4 نايبتلا (۱)



 ىفاكلا نع عاف 4*0

Ue,ةقيقحلا ىلع تسيل ةعقاولاف اذه  JLE LLةروص يف ةكئالملا اهيف  

 ,ةدحاو ةجعن امهدحأل  نازيملا يف يئابطابطلا ديسلا هيلع صن ابك نيمصاختم
 ةجعنلا بحاصل لاقف .ءاضقلا هولأسو dee نوعستو عست هل رخآ اهأسي
 ise ناكل كلذ ضرف ولو ًازجنم BE هؤاضق نكي ملو (كملض (ail :ةدحاولا
 انملاع يف فيلكتلا Lely .فرظلا اذه يف فيلكتال نأ مولعملا نمو لّثقلا فرظ يف هنم

 الو ةجعن الو ,ناصاختم كانه ناك الو هيف ةعقاولا عقت dy .سوسهملا يداملا

 as فيلكت ال يذلا فرظلا كلذ يف الإ جاعن

EL,لهأ نم نيرسفملا ضعب لوق ىلع  EAناو ةيقيقح تناك ةعقاولا نأ نم  
 يشي ام ایف سيلف اهرهاظ ىلع ةصقلاو .ًارشب اوناك ا دواد ىلع نيلخادلا

Laeدواد  HB 

 فييزت يف نعاطملا نع ol al هيزنت يف (ه ٠٠١ /ت) رابجلا دبع يضاقلا لاق
rllىلع  (Ge ave CANOLAكملظ دقل #1 دواد لوق نع ): : «نإف 

 ًاقداص تنك نإ :لاق ؛هناكم فذح مالكلا يف نوكي نأ نم HY ll :انباوجو
 Pe Sen ملظ YA مولعملاف Vy ,كملظ دقف '

 (كملظ دقل) :هلوق امأف» :(ه ٤١١ /ت) ئضترملا ديسلل ءايبنألا هيزنت يفو
 Oo SNS رمألا ناك نإ :دارأ AB مصخلل ةلأسم ريغ نم

ML دواد glad ىلع ىلاعت هلوق ريسفت يف نايبتلا ريسفت de 

 ٠۱۹٤:۱۷. نارملا ()
 :OA رابجلا دبع يضاقلا/ نعاطملا نع نآرقلا هيزنت (؟)

 ۸٩. : ئضئترملا ديسلا/ ء ءايبنألا هيرنتث (۳)



 Os ٌىدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

Ad >َكَمَلَظ  Chass N54هجاعِن ىلإ  arهيعدت ام ىلع رمألا ناك نإ :هانعمو »  

 ."”(«هجاعن ىلإ كتجعن لاؤسب كملظ دقل

 مضب SU هلاؤسب كملظ دقل هيعدت ام ىلع رمألا ناك نإ» :نايبلا عمجم يف لاقو

 ay لوعفملا ىلإ ردصملا فاضأف ,هجاعن ىلإ كتجعن

 دقل) :هلوق ذخؤي نأ يغبنيف»- ضرفلا اذه باوج يف  نازيملا يف لاقو

 Ul, BY ةجحب كميصخ Ok مل ول مولظم ail : يأ .ًايريدقت ًءاضق خلا (كملظ

 ءايبنألا نأ لقنلاو لقعلا قيرط نم ةّجحلا هيلع تماق ام ىلع ظفحلل كلذ

 هناحبس هللا Gl ىلع ,ةريغص الو ةريبك مهيلع زوجي ال هللا نم ةمصعب نوموصعم
 . ””«ءاضقلا يف هأطخ كلذ مثالي الو .باطخلا لصفو ASL هاتآ ASS حرص

 املأ واد َّنَظَو ¥ :ىلاعت هلوق ريسفت يف SLD ديسلا مالك مهفي انه نمو

 ةعقاولا هذه َّنأ دواد ملعو : ىنعملاو » : لاق 4 بانر ًاعكاَر 25$ هب َرَفْغَتْساَفُهاَنَتَق

Ufأو هانحتما ًاناحتما تناك  Lestباتو ًاينحنم رخو «هنم عقو امم هبر رفغتساف  

BLP rcaنم مولظملا اهيف فصتني ةيقيقح ةعقاو يف أطخ نكي م أطخلا اذه  
 لعفي ملو ؛ًابجاو كرقي مل هلأ ىلع ةدايز ,هيف فيلكت ال فرظ يف ناك ,Ul ,ملاظلا

Leضقي ملو  clasفرظ يف ىلؤألا هكرتل هّبر رفغتسا هّلكلو ءًامربم  EBهيف  
 5M كرتو ء(فخت ال) :اولاق ge) .ءادعأ fled مصخلا نم هسفن ىلع فاخو

 )( ص :۳۸/۲٤.
 . ۵00۳:۸ نايبتلا (۲)

 we . 1۱1:۸ نايبلا همجم (۳)
AAE AV نازيملا (E) 
  (0)ص :۳۸/۲٤.

 ( CVنازيملا ۱۹۳۰:۱۷ .



 ىفاكلا نع عاقل ء....6666...006 660666600666062: eee eee T CC Cece eee ي يعمم رينبو فمعمف ۵

 هكرت زئاج لا بدنلا نم (ىلؤألا) لعف BY ؛ أطخ يّمس نإو ءيش يف أطخلا نم سيل

 هداقتعا نم Sly هنع رم امك ريغ ال ds يئابطابطلا ةماعلا دصق وه اذهو .ًاقافتا

 .هيزاتلا لهأ هيلع وه امك أطخو بنذ ّلك نم 0 ءايبنألا ةمصعب تباثلا

 قحلاب مكحي نأب Ube هللا رمأو AB هرافغتسا ىنعم نم ًاديور حضتيس ام اذهو
 .هللا ليبس نع لضيف ئوهلا عبني ال نأو

 اا دواد رافغتسا ىنعم

 ناك Uy عقاولا يف أطخ نم الو لب ءبنذ نم ال دواد gall رافغتسا ناك ام

 نوكي نأ» :- يناحبسلا خيشلا لوقي امك- نكمملا نم ذإ «ئرخأ ةّلعل هرافغتسا
 ,قرطلا نم قيرطب هل عقاولا فاشكنا لجأل هيلع ئعّدملا مالك عامس لبق هؤاضق

GLI ELفاشكنا دعب سيلو ''”«هيلع ئعّدملا مالكل عاتسا الب ىضقف ,يعّدملا عم  

 ناك امنإو ,أطخ الو بنذ نم ال رفغتسا دقف كلذ نم مغرلا ىلعو .قحلا الإ عقاولا

 ةيضق نع ئضترملا ديسلا لاق اذهو « عقاولا ةباصإ نم مغرلا ىلع UM كرت لجأل
Yo: palدواد نم أطخلا عوقو ىلع اهنم ءيش يف ةلالد  BE 

 تناك ال gan ةمألاو ءايبنألا !Ss cle ضعب لاق» :# ىلماعلا رحلا لاق

 هتعاطب ًادبأ ةلوغشم مهيولقو .هيلإ دايقثالاو هللا بانج ةظحالمب ةقرغتسم مهتاقوأ
ALL,يف  wokeكلذ نع اولغتشا اذإ اوناك  Golءاضقو تاحابملا نم ضرغ  

 دبعلا لعف ىلع Sue هنم اورفغتساو USS هوّدع حاكنو برشو لكأ نم تاوهشلا
 لب «بدألا ةلق نم دهاشلا يف دودعم alld ate ًاضرعم هديس ةرضضحب كلذ نم ًائيش

 هللاو gall} اذه الع لومح ةمصعلا لهأ نم بنذ عوقو مهوأ اًيلكو .بونذلا نم

 AY :0 يناحبسلا/ نآرقلا ميهافم )1(

 Ms eles Vl هيرنت (؟)



 OV ئدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا لولا بابلا

 .نيبرقملا تائيس راربألا تانسح :ليق انه نمو Pe ملعأ

 ةهازن عم ماجسنالا مات مجسني Mb دواد رافغتسا ىنعمل رخآ هجو كانه : لوقأ

 خيشلا هركذ يذلا طرشلا GL ركذن هنايب لبقو «صقن IS نع ا ءايبنألا
 ذاتسٌألا هنع لفاغت دق ( (كملظ (ad :هلوق ىنعم يف يئابطابطلا ديسلاو «يسربطلا

 ملظ دق مصحلا نأ coil ربخي نأ زوجي ال ذإ هريدقت نم BY AT عم ٠ حئاسلا

 351 يذلا طرشلا ريرقت عم زوجي Uy عطقلا هجو ىلع كلذب ملعلا لبق هبحاص

 Oe pani يف يسوطلا خيشلا ًاضيأ هيلع
Ulنايبلا عمجم يف يسربطلا خيشلا هركذ ام وهف ,رافغتسالل رخآلا هجولا نع , 

 ىلع هنم لصح (ai :ليقف ناک ءيش tol نم ا دواد رافغتسا يف GUE Lyn :لاق

 ئكح امك دوجسلاو ةدابعلاب للذتلاو ءهل عوضخلاو Ube هللا ىلإ عاطقنالا ليبس
 مز يقيم يي GA ذأ eI AG :هلوقب 390 ميهاربإ نع هناحبس

ylهلوق اًمأو ."  TBD lsنئعملاف 4 كلذ  : LS Ufءهنم  

 َوْهَو هللا َنوُعِداَحُي طل :هلوق لثم ءازجلا ظفل لع هجرخأف . ديلع هانبثأو

Boeمهب ٌئِرْهتْسَي هلآ ل :هلوقو 4  OGرافغتسالا نم دوصقملا ناك لف  
 .انرفغ :هباوج يف ليق «لوبقلا :ةبوتلاو

 ””«مهريغو ةيمامإلا نم بونذلا عيمج نع ءايبنألا هزني نم لوق اذهو

 /راونألا حيباصم يف هلثمو :AT يلماعلا رحلا نسحلا نب دمحم/ةيسدقلا ثيداحألا يف ةّينَسلارهاوجلا )١(

 . ىلبرالا لضافلل ةمغلا فشك نع هلقن- ٤۳۸:١ ربش هللا دبع ديسلا

 : ,00۳:۸ نايبتلا (؟)

AY INV ol cl )۳( 

OITA: ص (6) 
NEY /E ءاسنلا: (0) 

NOUV 3 ASC) 
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esses 0*۸يفاكلا نع عافد  

 - هللا دنع ةرفغم اعم هل نأ ربخأ le ly : نايبتلا ف ءاج ام gall) اذه ديؤيو

 °« بآم نسحو .هتنج يف باولو هللا ةمحر نم ةبرقلا :قلزلاو .لزلا

 ئوهلا عابتا نع يهنلاو قحلاب مكحلاب رمألا ىنعم
Bb,حئاسلا ذاتسألا  Sfهلوق  GD : Slsَكاَْلَعج ان واد  ASيف  PINT 

 مصخلا ةصق دعب OG a نم Aa ىوهلآ عت الو قحاب سالا gs مُكحاَ
 ناك نإف مكحلا لف YL دواد أطخب ةعشم «ةرشابم cl tl اوروست نيذلا

 .ّنَظ ام ىلع رمألا سيلفا! كلذك

 عابتا نع هيهنو ؛قحلاب مكحلاب ل هرمأ يف نإ :مهضعب ب لاق» :نازيملا يف لاق

 My ,لطابلا ax ي الو قحلاب مهنيب مكحي نأ سانلا رومأ يلي نم هريغل ًاهيبنت ئوهلا

 .لطابلا عبتي الو GL الإ مكحي ال موصعم all ثيح نم 40 وهف

 موصعملا ةمصع نكل abe يف فيلكتلا نم هيلإ BS امب هريغ هيبنت رمأ SI هيفو
 ةمصعلا BLS هيلإ يهنلاو رمألاب فيلكتلا هجوت عني ال قحلاب الإ همكح مدعو
 هيلإ فيلكتلا هّجوت بجو لب Sle Th هرايتخا ماد امو ,هرايتخا بلس بجوت ال
 ةبسنلاب ققحتي مل موصعملا ىلإ فيلكتلا هجوت الولو ,سانلا نم هريغ ىلإ هجوتي امك

 ."”«ةيصعملا نع ةينوصملا

  belاهتاورو «اماطقأ , تايليئارسإلا- :

 بعكك ,تايليئارسإلل ًاباطقأ اوراصو ًاقافن اوملسأ نيذلا دوهللا رابحأ نإ

LOOL A OLA (A) 

 ) )۲,؟ 8: ص

 )"( ناريملا /ا١؛ ۱۹۵ .



 ee يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 ديناسأ يف مهل دوجو ال مهريغو مالس نب هللا دبعو cae نب بهوو «رابحألا

 نيذلا بصاونلا نع ةياورلا بنجت ينيلكلا GI اكو «هنوتم يف مه فرح الو ,يفاكلا

 نيقفانملا ءالؤه نع ةياورلا بنجت دقف BA دمحم لكل ةحارص ءادعلا اونلعأ

 دبعك نيعباتلا نم ريثكو «ةريره يبأك ةباحصلا ضعب ةيلقع ىلع اوذوحتسا نيذلا
 ‹يلكلا بئاسلا نب دمحو «ناهلس نب لتاقمو «جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا

 .نيع الو يفاكلا ديناسأ يف مهل رثأ ال ن ,مهريغو يدسلا ناورم نب دمحمو

 ch ذخأ تبثأ نأ دعب - ةّسلا لهأ ءالع نم وهو ةير وبأ دومح ذاتسألا لاق

 نم ريثكلا هيقلتو "هيدي ىلع هذملتتو هب هلاصتأو ,"”رابحألا بعك نع ةريره
 ةريره ابأ ئوط دق ةيهادلا نهاكلا اذه ّنأ لع كلدي tery :هصن ام ””هبيذاكأ

 ام كو foil ىلإ ًاعوفرم ًاثيدح هلعجيو «صنلاب همالك ددر هلعج تح هحانج تحت
)£( 

 . « هنم ائيش كل درون

 اوملسأ نيذلا دوهبلا رابحأ اهعضو قتلا تايليئارسإلا هذه نم dul ركذ 4

buقيرط نم  alكيدلا ثيدحو .رمقلا ثيدحو «سمشلا ثيدحك ةريره . 

 ثيدحو .ةبرتلا قلخ ثيدحو «تارفلاو .ناحيجو ,ناحيسو « لينلا ثيدحو

 ريغو !! هعطقي الو ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ىتلا ةرجشلا ثيدحو pal لوط

 اهيمسي حئاسلا ذاتسألا لازي ال يتلا بتكلا اهتنضتحا يتلا ثيداحألا نم كلذ
 .حاحصلا

 انحضفت ىلا ريطاسألاو تافارخلا هذه لثم اننيد ىلإ للستت اذكهو» :لاق مث

 )١( :ةير وبأ دومحم/ ةريره وبأ ةريضملا خيش ۸۹ ٠١.

 ) )۲:ةريضملا خيش ٩۳۹۰.

AL AAV : ةريضملا خيش )۳( 

 AY :ةريضملا خيش (4)



ee Sees 01۰يفاكلا نع عاقل  

 اهرابخأ نوعفري ed فسأللو ءاهنم سرادملا لافطأ تح كحضيو «ممألا نيب

 مث اهرشنب سانلا نيب اهنوجّوريو ! ةحيحصلا مهيتك يف اهنوتبثيو و ceil ىلإ
 cal ناذآلاو يملا نويعلا انحتفو ,قئاقحلاب مهانرصبأ اذإو .اهنع نوعفادي

 انوفذقو مئاتشلاب انومر .ريطاسألا هذه نع هيي ّينلا ماقم انهّزنو ,فلُعلا بولقلاو

 لهجلا ءاد نم مهافشو محل هللا رفغ «ليلج يباحص يف نعطن Ll :اولاقو ,بابسلاب
 . ةقامحلاو

easركذ “مث «رابحألا بعك نع ةريره وبأ اهاقلت ىتلا تايليئارسالا ىلإ  

 .تافارخلا هذه نم ! (مالسإلا ةيوار) ةريره وبأ هجّور ام اذه دعب

 هبلق ئوطو .ًاعادخ مالسالا رهظأ هّلِإ» :رابحألا بعك نع ءاوضألا يف لاقو

 ,هيلع ذوحتسي يكل ةريره Gl ةجاذس ىلع هئاهد ةوق طلس ,al ,هتيدوهب ىلع

 ."”«ماهوأو تافارخ نم يمالسإلا نيدلا يف هئبي نأ ديري ام لك هنقليو

 رجف يف (اثمأو age نب بهوو رابحألا بعك نم نيمأ دمحأ روتكدلا لان دقو

DLAهنأ ًابعك اضر ديشر دمحم ديسلا فصوو  Any OSنب ةير وبأ  
 هلوقب باطنخلا نب رمع نب هللا دبع هبّذك دقلو ULL نب رمع لتق یف ًادي هل

 يف ةيدوهيلا تكتنت ام» :لاق هبذك يشفت ily انو ٩۲ بک بذكو» : ةحارص

 هبيذاكأو هفيجارأ تّشفت كلذ نم مغرلا ىلعو .”'«هقرافت نأ تداكف دبع بلق

 )١( :ةريضملا خيش 95.
 نع ًالقن ءرصمب فراعملا راد ةعبط_ ٠۷١-۱۷١ :ةيروبأ دومحم/ ةيدمحملا ةّئّسلا ىلع ءاوضأ (؟)

 .48 pA نيسح دمحم .د/ ثيدحلاو ريسفتلا ىف تايليئارسالا
 ْ .۱۹۸ :مالسإلا رجف (©)
 4:١. رانملا ريسفت (4)
 .توريب- ىملعألا ةسسؤم-0ط/107١* : ةيدمحملا ةّنَسلا ىلع ءاوضأ )0(

CV)77؟ يربطلا/ نايبلا عماج : ab VEEرطاف ةروس نم (غ١ )ةيآلا ريسفت . 

 . رطاف ةروس نم )٤١( ةيآلا ريسفت يف TY ١60 نايبلا عماج (۷)



 CO Gopal ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا Sei بابلا

 (ELI لهأ دنع ةروهشملا ثيدحلا بتك نم هريغو يراخبلا حيحص يف ةيدوهلا

 نيققحلا ركفلا رارحأ دحأ نم ةرم تعم دقلو» :ةريضملا خيش يف لاقو

 تافارنلا نم هيفاني امب مالسإلا ادسفأ ناذللا امه ًابعكو ةريره ابأ Sef لوقي ]

 ىلع هلأ  نيملسملا روهمج مهيلع نوقلطي نيذلا ءالؤه رمأ بيجع نمو .ماهوألاو
 نوذخأيو اهب نوقثي نولازي ال - ًانيٻ ًاتوبث امهبيذاكأ نم تبث امو ءامهيف ليق ام مغر
 نم لؤألا نولعجي مث ,حيحص لقن الو ene لقع هلبقي ال ام هيفو «هنایوری امب

 نأ عم « «نيملسملا عيمج نيب نم مالسإلا ةيوار رخآلا نولعجيو .نيعباتلا رايخ
 Poked يف مهنا ةيوار لؤأ وه رخآلا

 ضعب لصتا» :نيمأ دمحأ روتكدلا لاق كلذ نم عسوأ رمألا ناك اًمِإو (مالسإلا

 نباب نوعباتلا لصتاو «مالس نب هللا دبعو رابحألا بعكو هبنم نب بهوب ةباحصلا

 اهحورشو ليجنإلاو ةاروتلا نع اهنووري تامولعم مه تناك ءالؤهو «جيرج

tyesنوملسملا ري ملف  LLتناكف «نآرقلا تايآ بناجب اهوّصقي نأ نم  
‘ 0 

 , « مخضتلا عبانم نم اعبنم

 هتجاح تناك ثيح ( مّحضتلا) اذه يف ةرفاو ةّصح هل تناك ةريره ابأ نأ ودبيو

 نم اهب هللا لزنأ ام يتلا رابخألا نم رابحألا بعك دنع ام ةفرعم ىلإ ةديدش
 بتك الم تح .طق ةيدوهيلا هبلق تقراف ام يذلا فلصلا يدوهيلا كلذ ,ناطلس
 .ًءارهو ًءاثغ ةينشلا ريسفتلاو ثيدحلا

 هنأ BBG fell نع «ةريره Ul نع هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ام كلذ نم

 3١. :ةريضملا خيش )١(

 0٥. ط :۲٠۳ ةيدمحملا AT ىلع ءاوضأ (۲)

 . ۱۳۹:۲ مالسإلا ىحض (۳)



Ree ed ا SEES ORES NESSES OCSSOCCOTOCOSEOCOOOSOOSS 0۱۲ 

 اذإف .قيفي نم لّوأ نوكأف نوقعصي سانلا نإف «ئسوم ىلع ينور ال» : لاق

 نم ناك وأ «يلبق قافأف قعص نميف GIST يردأ الف ,شرعلا ile شطاب ئسوم
 . 7( هللا ینتسا

 ينئتسا له يردي ال وهو «قيفي نم لأ نوكأف : 54# fell لوقي فيك :لوقأ

 !!؟ هلبق قافأف قعص دق ناك وأ قعصلا اذه نم يسوم

 ةيلضفأب كيكشتلا اهعضاو لواحي «يدوهب رثأ نم ةياورلا هذه يف ام خي ال اك
 BANG انيبن ناكل مت ول ءانثتسالا ET ىلع BB ئسوم هللا ىن ىلع Me دمح ًانيبن

 قوفي ام هتيشاحو نايفس يبأ نم هللا ليبس يف هاناع امل ًارظن Bb سوم نم هب ىلوأ

 .روطلا لبج ىلع ال ئسوم قعص هاذأ

 كلم هجو BE ئسوم مطل ةفارخ يف هنع يراخبلا هجرخأ ام ًاضيأ هنمو
 ديز حور ضبقل ثعب ام اذإ تح ئمعأ هكرتيف هينيع أقفي مل هل دمحلاو توما

Meاهناكم ورمع حور ضبق . 

 Maal ةريره al نع ؟ مدآ سوم جح فيك ثيدحك وأ

oe 1 A ٠ .٠ ۰ 7 '5 ا 6 8  

 9 8 03 1 8 (4) : ٠
 بحأ ) باب یف هثيدحك وأ « ىثم نب سنوي نم ريخ انآ : لوقي نأ دبعل ىغبني ال» 1

 ةعجارم- ةمقرملا ةعبطلا) ءايبنألا باتك_ ئسوم ةافو باب _179777/1701 :۳ يراخبلا حبحص )١(
 :ىلاعت هلوق باب 1717/1740 :۳ يف ًاضيأ ةياورلا هذه جرحأ دقو (اغبلا بيد ئفطصم روتكدلا
 777/1701 ۳ يف ًاضيأ اهداعأو ٤ مقر ءايبنألا باتك نم ۲۷ مقر هليل نيثالث ئسوم اندعاوو
 AE باتكلا نم ۳١ مقر نيلسرملا نمل سنوي Obst ئلاعت هلوق باب

 .ءايبنألا باتك نم مقر باب يف هجرخأ (۲)
it)ءايبثألا باتك_ 7778/1581 :۳ يراخبلا حيحص . . 
 vlad OLS PYRE /۱۲۵۵ :۳ يراخبلا حيحص )٤(



 OVP يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلفملا فقوم / عبارلا لصفلا - لولا بابلا

 "”(دواد مايص هلا ىلإ مايصلا بحأو .دواد ةالص هلل ىلإ ةالصلا

 نم ًاقافن اوملسأ نيذلا إف !؟ حئاسلا ذاتسألا Uf اذه نم cal نيأ : لوقأ

ogy helيراخبلا حيحص يف نوحرصي مه اه  otلل همايصو دواد ةالص  

 . همايصو AMF ائيبن ةالص نم ريخ

 ثيدح مأ «ئدهملا مامإلا مكح ثيدح .دوهبلا قافنب !US نينيدحلا tcl ئرت

 Salo} ةالص

ناكلا باتك يف ريوزتلاو سدلا ءاعدأ نايب دنع كلذو ,يراخبلا
 نم هريغو :ي

 .ثحبلا اذه نم ريخألا بابلا يف Sle اك ةلطابلا معازملا

 كلذب حرص اى تايليئارسإالا هذه نم تئلم يتلا ىرخألا ثيدحلا بتك نمو

 باتكو < يذمرتلل لوصألا رداونو ‹يمليدلل سودرفلا دنسم باتك ىهذلا

 HES نبا خيراتو «يربطلا جيرات HEL لهأ دنع اهمهأ جيراتلا بتك نمو

 لهأ دنع روثأملاب ريسافتلا رهشأ نم وهو يربطلا ريسفت «ريسفتلا بتك نمو

 sail ريسفتو «يلعللا ريسفتو «ريثك نبا ريسفتو ,ةبطاق ةا

 بتك نم هريغو يراخبلا حيحص ركذ ئشاحت يهذلا ST عم ريثك نم ريسب اذهو

 تايليئارسإلا باطقأ نم انركذ نم ءامسأب اهديناسأ تلفتحا all ةدمتعملا ثيدحلا

 .اهتاورو

 )١( باب :ءايبنألا باتک-۳۲۳۸/۱۲۵۷:۳ ىراخبلا حيحص ۳۹.

 ) )۲ثيدحلاو ريسفتلا ىف تايليئارسالا /198.



 يفاكلا نع عاقل م0000 ........66 0000 00666066606 0000م يقر ت يدعي جعجع معمم ممم ممقف كدت

 يورملا يفاكلا ثيدح يف ا دواد هللا ين ركذ هبار يذلا حئاسلا sta نكلو
 باتكلا كلذ «ءايبنألا باتك يف يراخبلا هجرخأ ام هبري مل كيلي دمحم لآ نع

 ةجاذسو رابحألا بعك قافن نم اهتاياور تلخ US ًاباب toi لكل هيف صصخ يذلا
 عوجرلاب ًاليحم A لهأ ريسافتب ةعيشلا مزلي ال هلأ كلذ دعب معز مث .ةريره يبأ

 دق Wo دواد bl نم هاعدا ام ro ىلع ليلدتلل نازيملاو ,نايبلا عمجم :يريسفت ىلإ
thaنيريسفتلا نيذه نم ةدافتسالا نسمي مل حئاسلا ذاتسألا نأ نيبت دقو , 

 دنع ميركلا مهماقم بساني Le مهنع عافدلاو كيل ءايبنألا هيزنت امهبف يعور نيذللا
 بتك اهتنضتحا يتلا Ba ءايبنألا ىلع ةلطابلا تاءاعدالا لك در عم le هللا
 LA لهأ دنع ريسفتلا

 هذه دوجو ىلإ تراشأ ىتلا ةيعيشلا ريسفتلا بتكب حئاسلا مزلن ال نحنو
 نب دهاجت ريسفت يف اهنم درو ام ىلإ هليحن نكلو !ALA لهأ ةاور دنع تاءارتفالا
 ىلوم ةمركعو ma) ۵ /ت) محازم نب كاحضلاو ٠١7 a) /ت) يكملا ربج

 يدسلاو a ۱۱١) /ت) يسودسلا ةماعد نب ةداتقو ٠١0 a) /ت) سابع نبا

 “ي ُقوَبَو ٌدْغَرَو ٌتاَمُلظ هيف ِءاَمّسلآ َنِم ٍبّيَصَك وأ Ube هلوقل 2 ۱۲۷ /ت)
 .(ه ١0١ /ت) قاحسإ نب دمحم ريسفت ىلإ وأ ."”يربطلل نايبلا عماج يف امك
 يف امك "74 5 يف penta EE ll ىلإ رت ملأ sls هلوقل «يسودسلا ةداتقو

0 . 

 هذه ريسفت صوصخب يراخبلا حيحص يف ةريره يبأةياور ىلإعجريلاف ءاش نإو

AQ/Y ةرقبلا: )١( 

 , ١: ۱۵۰_٠۵١ نايبلا مماج (؟)

 .؟08/5؟ :ةرقبلا ()

 )٤( ريثك نبا/ ميظعلا نآرقلا ريسفت ١:00۷.



 ONO ans يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا لوألا بابلا

 :ىلاعت هلوقلهينم نب بهوو ءرابحألاب عك ريسفت ىلإ وأ." ءايبنألاباتك يف ةبآلا

 OO يربطلاريسفت يفاك"'« َنوُئسْرْملآاَهَءاَج Sap aT مهل 315 <

 يبأل سلاجلا سئارع ىلإ عوجرلاب هيلعف تافارخلا هذه نم ديزملا col نإو
 ءيشلا لقن ثيح )2 ٤۲۷ /ت) يروباسينلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ قاحسإ

 ةنمؤملا سوفنلا ىلع ًاعقو اهدشأ ناك ءايبنألا ىلع تاءارتفالا هذه نم ًادج ريثكلا

 الإ اهلتق ىلاعت هللا مرح يتلا /”سفنلا لتقو ةشحافلاب هل دواد هللا يبن ماتا
 اهب ٌلدتسا يتلا تايآلل مهريسفت يف كلذو GLI نم ريثك نع كلذ ًالقان , قحلاب
 ١ اإ 390 دواد أطخ ىلع يبرغملا حئاسلا

LL,مامإلا لوقي ناك  MB Teلوقي لجرب ىتوأ ال » : Ofةشحافلا بكترا دواد  

 . “۾ ةوبنلا لجأل رخآلاو «فذقلل امهدحأ : نيّدح هتبرض الإ

 ام :ينعي - بقتحا ام ليلجو بكترا ام ميظعل » : هلوقب كلذ ا لع le دقو

 نيملاعلل ةمحر هقلخ نم هلسرأو ,هلحم هللا عفر دق نم ىمري - My رزولا نم بستكا

 00 ل
 . «نيدهتجملل ةخحو

 : abo lo مكحو ئدهملا مكح نيب هبشلا ab gl اسماخ

 ىلإ ةرظان 0 هتريسو ئدهملا مامالا مكح نايب ىف ةمّدقتملا GIS ثيداحأ 4
pre pe £1 1 £  “ £ 

 مكاحلا جرخأ دقف «ءاضقلا ةفرعم نم ئلاعت هلا هاتآ ام ثيح نم BE دواد مكح

 )١( يراخبلا حيحص ۳: ۳۲۲۸/۱۲۵۱.

 ,17/16:سي (؟)

 . ۱٥۹:۲۲ نايبلا عماج (۳)

VAY ۲۸۱: یروباسینلا/ سلاجملا سئارع : یّمسملا ءایہنالا صصق )٤( 

  (0)نايبتلا 000:۸,

 :TAN سلاجملا سئارع )4(



ovيقاكلا نع عاقل ا  

 هللا ملعب رّبدي دواد لزي ملف ..» :هيف ءاج «هیبأ نع رفعج نب دمحم نع ًاثيدح

 ئحوأ (cad هضبقي نأ هللا دارأ ام اذإ تح ,همارح نع Lab « هلالحب ًايضاق «هرونو
 OG لعفف «ناهلس كنبا ىلإ نطب امو اهنم رهظ ام هتئكحو هللا رون عدوتسا نأ هيلإ

 ةمّدقتملا يفاكلا ثيداحأ نم لوألا ثيدحلا ىزغم نع فلتخي ال ثيدحلا اذهو
 انم تومي ال لإ ةديبع ابأ اي» :ةديبع GY ME قداصلا لوق نم وهو ٌيدهملا مامإلا يف

 اي . هيلإ اعد ام ئلإ وعديو ؛ هتريسب ريسيو . هلمع لثمب لمعي نم هدعب نم فلخي ئتح تيم
 لآ مئاق ماق اذإ ةديبع ابأ اي : لاق مث .ناميلس ىطعأ نأ دواد hel ام عنمي مل هلِإ ةديبع ابأ
 . ةنب لأسي الو ناميلسو دواد مكحب مكح MB دمحم

 مامإلا كلذكف هرونو هللا ملعب ةعساولا هتكلم رّبدي ناك Mb دواد نأ امكف

«ullهقيفوتب قطنيو هللا رونب رظني  "° 
 ,ةرعش قحلا نع ديحي ال همارح نع ًايهانو هللا Ske ًايضاق ناك دواد SI اکو

 الو ,نيرهاطلا ماركلا هئابآ نم هقبس نم لمعب لإ لمعي ال هّنأل ؛ ّيدهملا كلذكف

 يذلا قحلا ىلإ لإ وعدي الو AH مظعألا toll ةريس يه يتلا مهتريس ريغب ريسي
 ثيدح BS نيفرطلا دنع رتاوت ام بجومب ىلاعت هللا باتك ىلإ اونرُق نم هيلإ اعد
 .نيلقتلا

 BANG دمحم لآ ثرو ٌيدهملا كلذكف «دواد ثرو olde نأ اکو

 هلوق يف امك rete ءادتقالاب رمأو قحلا ىلإ هللا مهاده دق ناولسو دواد GI اکو

 مهمئاقو تيبلا لهأ كلذكف “4 ais ُمُهاَدُهبف هللا ئَدَه yall كئلؤأ ل :ىلاعت

 .ةمقرملا ةديدجلا ةعبطلا_ ١ ۲ مكاحلا كردتسم ( 1(

 , يفاكلا باتك يف ثيداحألا هذه دراوم يف هيلإ ةراشإلا تمدقتو ١: ١ يفاكلا لوصأ ( 9
 .ةعيشلاو ةّنَسلا fal دنع هتحصب عطقي ام: ةرقفلا هذه يفو بيرق يتأيس (5)

7: esi) 



 ONY Gopal ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - Jal بابلا

 ام ىتبب لهأ يترتعو هللا باتك نيلقثلا مكيف كرات ىنإ » : ل هلوق يف امك اليل ّيدهملا

 Bowl AUS ضب ني اَهُضَْب ASS} BR مهف « يدعب اولظت نل امهب متكسمت نإ
ren: 

Ul,قداصلا مامإلا نع درو دقف دواد مكح نع  AT Aلاق : Sfpال دواد  

 يدعتسي لجر هءاجف [لاق نأ ىلإ] هب يضقأ ئتح كدنع وه امك قحلا ىنرأ ٌّبر اي لاق
 . اذه ابأ لتق يدعتسملا اذه Bf :دواد ىلإ هللا ىحوأف يلام ذخأ اذه 8 :لاقف لجر ىلع

 بجعف :لإق .هيلع ىدعتسملا ىلإ هعفدف هلام ذخأو لتقف ىدعتسملاب دواد رمأف
 قفز

 « سانلا

 دق ناك ثيح فيرط نب نسحلا ىلإ ال يركسعلا مامإلا باوج يف ele اذهو
 سانلا نيب ئضق ماق اذإو  مئاقلا نع تلأس ج :هلوق BB ئدهملا مامإلا مكح نع هلأس

 . ۾ ةنّيبلا لأسي ال دواد ءاضقك هملعب

 هاتآ ام ىلع ةدايز هيلإ ئحوي امب يضقي ذل دواد SF نيمكحلا نيب هبشلا هجوو

 همهلي اب مكحيف ّيدهملا مامإلا ,ul ,باطخلا لصفو ةمكحلاو ملعلا نم ىلاعت هللا

alمشسوتلاب هفرعي امو . 

 ماق اذإ و :لاق هنأ هل قداصلا مامإلا نع داشرإلا يف ف ديفملا خيشلا جرخأ
 هللا همهلي « ةنّيب ىلإ جاتحي ال دواد مكحب سانلا نيب مكح مالسلا مهيلعو هيلع دمحم لآ مئاق

 هللا لاق . مسوتلاب هودع نم هيلو فرعيو .هوئطبتسا امہ موق IS ربخيو .هملعب مكحيف ئلاعت

TEP نارمع: SIC) 
 ٦ :Ab يناردنزاملا / يفاكلا pel حرشو ۸ AY :ةّينَسلا رهاوجلا (۲)

cr)يفاكلا لوصأ  EY: ۲ ديفملا / داشرإلا ١: PTYداشرإلا شماه يف امك ثيدحلا اذه جرحلأ دقو  

 حئارجلاو جئارخلاو ٠۳0۷ : يسربطلل ئرولا مالعأو ۵1۷/۲٠۹ :يدنوارلا نيدلا بطقل تاوعدلانم

 ۲٠۵:۵١. راونألا راحبو ١: ٠١/٤۳١١ يدنوارلا هللا ةبه نب ديعسل



EC ETEOEECTSOCCTOOTOSESCOSSOCIOSSOOSS 0۱۸0مم م  OSSيقاكلا نع عاقل  

 m0 موقت eR cet و
 4 ميقم ee ةه ليبل BG * pant All) چ ety آل كلذ يِف َّنِإ » :ئلاعتو هناحبس

 نع مص دقو» :نيتيآلا نيتاه ريسفت يف نايبلا عمجم يف يسربطلا لاقو
vlًادابع هلل نإ » :لاقو .« هللا رونب رظني هَّنإف نمؤملا ةسارف اوقتا :  لاق هنأ 4#  

 :لاق هلأ ا هللا دبع يبأ نع يورو AM هذه أرق مث « مسوتلاب سانلا نوفرعي
 3 « ميقم انيف ليبسلاو نومسوتملا نحن »

 ةقيقح لإ ءايشألا ءاهس نم لاقتنالاو ءسرفتلا :مّسوتلا» :نازيملا يف ءاجو

beلهأ قرط نم نمؤملا ةسارف ثيداحأ ترفاظت دقو  LAIردلا ينف  

 6 َنيِمش دولا ت ET » :هلوق يف دهاجم نع dl نباو ريرج نبا جرخأو :روثنملا

 .نوسرفتملا مه :لاق

 MS SYP AS يف [ ل ] دمحم نب رفعج نع HG ميعن ol جرخأو
Guan AU OUنوسرفتملا مه :لاق 8 . 

 نباو Fle يبأ نباو cue نباو ,يذمرتلاو ,هخيرات يف يراخبلا جرخأو
GAيردنملا ديعس يبأ نع بيطنملاو ,هيودرم نباو «بطلا يف ًاعم ميعن وبأو  

 BOD ASE « هللا رونب رظني هّنإف .نمؤملا ةسارف اوقتا » : لي هللا لوسر لاق :لاق
 .نيسرفتملا :لاق € Guat Gall oY كلذ

 نمؤملا ةسارف اوقتا » 8 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع ءريرج نبا جرخاو

 . « هلل رونب رظني نمؤملا نإف

 ,الك ا!/6١0/1 : رجحلا )١(

 AVY داشرإلا(؟)

 LEE SV نايبلا عمجم (۴)

 186:1١, نازيملا )٤(



 OVA يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 ءنمؤملا ةسارف اورذحا » 8G هللا لوسر لاق :لاق نابوث نع ريرج نبا جرخأو

SEهلا قيفوتب قطنيو « هلا رونب رظني  » . 

 لاق :لاق سنأ نع. ve وبأو » Gall نباو ءزازبلاو «يذمرتلا ميكحلا جرخأو

 يبأ نبا جرخأو - لاق نأ ىلإ « مسوتلاب سانلا نوفرعي ًادابع «(db : هلي هللا لوسر

 ليبي Wily <: هلوق يف دهاجم نع «متاح يبأ نیا ؛ رذنملا نباو ريرج نباو « ةبيش

peltقيرطبل : لوقي *  eels 

 ‹هقیفوتب قطنيو «هرولب رظني ءاذه وه ly هللا دنع نمؤملا لضف ناك اذإ : لوقأ

al,مسوتب كنظ امف ,هتسارف يف ئطخي نلو «يسوتلاب سانلا فرعي  plaّيدهملا  

 ضرألا Ne يكل دوعوم مويل ىلاعت هللا هرخدا يذلا فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجع

 لزني نأ Ys هللا دنع هردق نم غلب دقو ءًاروجو ًالظ تثلم امدعب ًالدعو ًاطسق

jah اَذَك ْنْكَيْلَو LE shad AS ٌحيِسَملا ost من 

 نم لإ اهركني ال يتلا ةتباثلا ةقيقحلا هذه يف !tH لهأ ءاملع لاوقأ ترم دقو

 مهبانذأو نيقرشتسملا نم ئكونلل هيئذَأ شرقفا

 هدابع نم ريثك ىلع هللا اهلضف نيذللا Bab ناهلسو دواد مسوتب كنظ اف ,دعبو

 Cake Sadly 3515 GST Ay < :ىلاعت لاق ؟ نيبملا باتكلا صن يف اك نينمؤملا

 . 4 ea Ba ِهِداَِعْنِم ربك ىلع OES يدا ل محلا الق
 طبضت نأ دعب حيحصلا دقنلاب ىي نأ (دقنلا نيزاومو انثارت ) ىلع ناك دقلو

 :AA ءايلوألا ةيلح رظنأو .رجحلا ةروس نم VO ۷١ نيتيآلا ريسفت يف ۰-۹۱ :۵ روثنملا ردلا )١(

 .۳۰۷۹۹/۹۷:۱۱ لامعلا رنک
 . :٠١/۲۷ لمنلا (۲)



 يفاكلا نع عاق و 0۰

 باب نم سيل اط دواد ءاضق I‘ كردي نأ هررحم ىلع بجاولا ناكو «هنیزاوم

 ًادرجم ءاضق MB هؤاضق نكي مل ذإ !! (هتيأر يأر هّنِإ) :لوقي مث يضقي نم ءاضق

 .باطخلا لصفو ,AKL , ملعلا نع

 : يدهم ا ثيداحأب يدمحلا نيدلا سن ةيرف اسداس

 BLS باتك يف ةدراولا مهثيداحأ GL مهيلع ءارتفالاو ةعيشلا ماهتا نع اّن

 يدمحملا نيدلا نوخسني we ly :ىنعت Wb ّيدهملا مامإلا مكح نايب صوصخب

 بحم ةقيلعت نع NB يرافغلا روتكدلا مالك يف ّدم امك «دوهلا نيد ىلإ نوعجريو

 مكحلا نع هليلد رخأت ام وه خسنلا Yo هباحصأ ةلاهج ىلع لدي وهف

 ًاخسن كلذ نوكي الف ناليلدلا بحطصا اذإ امأف ,ًابحطصم نكي ملو خوسنملا
 (OG Jd بحطصي اف لخدي ال خسنلا ّنأل ؛ هبحاصل

 مالك يف الو برعلا مالك يف ال طق ريظن نم ماهئالا اذهل دجأ ملف لاح a ىلعو

 تناك موي BBE نينمؤملا ريمأ تنب بنيزل ىلاعت هللا هنعل ديزي هلاق ام الإ ,مجعلا

 : كلا تلاقف . «!!كوخأو كوبأ نيدلا نم جرخ Ely : هرصق يف ةريسأ
۶ £ ۶ 0 

cy)نيدو ىلا نيدو هللا  iكوباو تنا تيدتهأ يدجو  (Sse, 

 نيدتلاو يدمحلا نيدلا نم ةعيشلا جورخ بيطخلا ,od نأ بيرغلا نم سيلو

PAT OY راونألا راحب )١( 

 ۲٠١. :فنخم gil] RB نيسحلا لتقم (؟)

 BE اهمالك نم دارملا لب «ًاعطق نودتهم ghd ينعي ال ( خلا تيدتها ..يبأ نيدو هللا نيدب ): إن اهلوقو

 نيد وه «كوبأ هبراح يذلا يبأ نيدو «هتلتق يذلا يخأ نيد BV ؛ترفكو تبذك دق ديزي اي كنإ :وه
 تنك نإو «ميركلا هباتك يف ةنوعلملا ةرجشلاب مكاّمس يذلا ىلاعت هللا نيد وهو ؛ كدج هلتاق يذلا يدج
 .هللا ودع ايانبذكتو انلتاقت نأ ال انم أدبي مكتياده قيرط امَّنإف كدجو كوبأو تنأ ةيادهلا معزت



 OPN ل يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 يبرعلا نبال مصاوقلا نم مصاوعلا باتك ىلع هتاقيلعت أرق نمو «دوهلا نيدب

 نم fast ام ديزيو بيطخلا نيب دتمملا ءالولا لبح دجيس (ه 401 /ت) يكلاملا

 - نيس لاو fe جورخ ءاعدا ةلوهسك ءبيطخلا ناسل ىلع ًالهس ًارمأ ءاعدالا اذه

 . ىلاعت هللا هنعل ديزي ناسل ىلع نيدلا yen الع هللا تاولص

 .ءالولا اذه نم ةروص كيلإو

 ءاج مالك دعب مالسإلا يف ةفالخلا بصنمل ةيواعم نب ديزي ةيلهأ نايب يف لاق
 4 : هيف

 لمعلاو « ةعيرشلا ةمرحب مايقلاو ,ةريسلا يف ةماقتسالا ةيلهألا سايقم ناك نإو»

 حيسوتو ءمهودع يف داهجلاو ,مهحلاصم يف رظنلاو ءسانلا يف لدعلاو ءاهماكحأب

 «هرابخأ صحم موي ديزي نإف «مهتاعامجو , مهدارفأب قفرلاو «مهتوعدل قافآلا

 نود نكي مل هلأ كلذ نم نيبتي tle يف ناك اك هلاح ةقيقح لع سانلا فقيو

 nels ءانثلا لزجأو ؛مهدماحمب خيراتلا ىنغت نمت نيريثك

 ةضيرعلا طوطنملا ىلع هدر يف يفاصلا هللا فطل خيشلا اهلقني ئرخأ ةروصو
 راهظإ يف ( ةضيرعلا طوطخملا) بتاك عنتقي مل» :لوقيف بيطخلا نيدلا بعل

 مهئادعأ ىلإ ليملاو ote ةمطاف ينبو «ءاسكلا باحصأ cull لهأ نع فارحمنالا

 كو « ةيواعم نب ديزي ةريس ١ ص يف حدم ىتح ةعيشلا ىلع ئرتفا امب مهضغبمو

 هبكترا اي ةيناسنإلا جرات لجخأ يذلا رومنلا ديزي هداحمأ نم نوكي نأ ةيرقبع هب
 el Sally مئارجلا عاونأ نم

 همسال زمر دقو بيطخلا نيدلا بحم ملقب 14١4/مقر شماه ۲۲ :يبرعلا نبا/مصاوقلانم مصاوعلا )(

 .قيقحتلا ةمّدقم يف ءاج امكآراصتحلا ( خ) فرحلاب

 AVY :يفاصلا هللا فطل/ ةضيرعلا هطوطخ يف بيطحلا عم (؟)



eee cee eee eae eaeeeeeseseeeeseeneeeceeeesertnennntssatensrsenes oryيقاکلا نع عاق  

 لآ ءادعأ حدته نم BY ؛بيطخلا هاعّدا ام ىلع ٌدرلل ةجاح ئرأ الف «دعبو
 وه هيلع هيبنتلا بجي امم نكلو ,مهتعيش يف لوقي نأ هنم ئجري اذام BW دمحم
 نم ةنيب هيلع ميقنس اك دوهبلاو ئراصنلا نيدب كشقلا نيع وه ديزي نع عافدلا نأ
 .ةاروتلاو ليجنالا

 - ةيعوضوم ةسارد - يندرألا دمحم وبأ شواهم ةدوع ذاتسألا سرد دقل
 عوقو تبثأو ءةاروتلاو ليجنإلا يباتك يف اهنم درو امسح دويلاو ئراصنلا تادقتعم
 whoo ىلع دهشت يذلا ليلقلا ءاقب عم ةلهذم ةروصب نيباتكلا نيذه يف فيرحتلا
 | .ءاحمسلا انتعي رش

 روجلاو داهطضالاو ملظلا ءاقب ىلع امهعيجشت (we نيباتكلا نيذه نع 253K ناكو

 نم هجو أب مهنم ةيعرلا لين مدعو ,مهنع عافدلا ةرورضو ماكحلا دنع فسعتلاو

SUB co ge llهصن ام : 

 ىلع جورا لعج دقف ءاذه نم رثكأ ىلإ سّدقملا باتكلا بهذ دقو»
 - هسفن سّدقملا باتكلا بسح - Vs ىلاعت هللا ىلع ًاجورخ ةملظلا نيطالسلا
 بصك هللا نأ مص ول هلأ ىلإ نيتفتلم ريغ كلذب مهو ءضرألا يف هللا بيترت
 ءملظلا ديري هلل أ ينعي كلذ ناكل مهتعاط بجوأو ضرألا يف ةملظلا نيطالسلا

 ىلع جورخلا بجوت ةملظلا ةعاطإ EY كلذ .ديحوتلا ضفريو stl بحبو
 ىلع هللا ريغ ماكحأ عابتاب ًامزلم ءرملا نوكي اهدنعف LAN ماكحألاو عئارشلا

LAةبجاو  (galley PLAN]اذهو .ًامارح ًارمأ ربتعي  lyلاقي  dineنم عون  
 ىف LAM يف درو امو Ube هللا لبق نم ًاضقانت هنوك نع ًالضف يونعملا كرشلا
 ٠ ٠ :يلي ام وه رامضملا اذه

 ةثئاكلا نيطالسلاو ء هلا نم الإ ناطلس سيل هلال ؛ ةقئافلا نيطالسلل سفن لك عضختل »



 OTP يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّدقملا فقوم / عبارلا لصفلا fll بابلا

ag 

 نوذخأيس نومواقملاو « هللا بيئرت مواقي ناطلسلا مواقي نم OL یتح « هلل نم ESA یه

 تلعج نيح كلذ نم دعبأ ىلإ تبهذ دقف ةاروتلا اّمأ - لاق مث ,« هنونيد مهسفنأل

 ,ةعيرشلل ًايفانم ًالمع مهيلع ىلقلا راكنإلا تح لب cob edly كولملا بس نم

 :تلاقف le هللا رمأل ًارياغم

 لقني ءامسلا ريط SY ؛ كعجضم ىف ىنغلا بست الو «كركف ىف الو كلملا بست ال »

 . ۾ رمألاب ربخي نيحانجلا وذو «توصلا

 ,دسجتتلف اذكهو

 ,(تّلسناو اهئادب ينتمر)

 يرافغلا هللا دبع روتكدلا عم ةريصق ةفقو

Elاذه ئضتراو ةعيشلا ىلع بيطخلا هارتفا ام لقن يذلا يرافغلا روتكدلا نع  

 مق هعم ئئالتت يذلا نيملاظلا نع عافدلا أدبم نم ًاقالطنا هشقاني dy ءارتفالا

 رصنع نم يفاكلا باب ناونع يف ام ءافخ مدع Lely ؛هقالخأو هبادآو ثحبلا

 ميلاعتب كسقلا رهاظم زربأ نم وه نيملاظلا نع عافدلا نأ هيلع ىنخ دقف ءيدوهب

 نكلو «يرافغلا ةقفاومو «بيطخلا نيدلا بح داقتعاب رصحنا رمألا اذه تيلو

 نم ربع نيريثكلا سوفن يف اهخيسرت لجأ نم نوملاظلا تاسا ةديقعل ئدص الإ هل

 هسبتقا لوألا ٠١١ ٠١٠١ء ay :ىندرألا دمحم وبأ شواهم ةدوع/ رهجملا تحت سدقملا باتكلا )١(

 .؟١-١٠ ةعماجةاروتلا نم ىناثلاو ء" "١:1 ةيمور ليجنإ نم



 يتلا ةلولغملا ديلا اهتحّحص امك ؛مهتمامإ كلذب اوحّحصي يكل هتجاذسب فرع

 ؟ ليجنالاو ةاروتلا تفرح

 ءاهباوجك هباوج ly «معازم نم pis ام سفن وه همعز ام ST نم مغرلا ىلعو
 ل

 .هعم ةريصقلا ةفقولا هذه Bo دق هنهاوع ىلع مالكلا هءاقلإ نأ الإ

 : لوقأف

 دق ,يرافغلا روتكدلا ate برغتسا يذلا بابلا ثيداحأ نم USM ثيدحلا َّنِإ

 .ريصب بلقو EF يذ ّلك هكردي لكشب WE ّيدهملا مامإلا ةموكح ملاعم مسر

 الو ةيواعم لمعك ال ءاي نيرهاطلا BLT لمعك وهف اهبف هلمع ثيح نم اّمأ

Ul,اهيلع ناك يتلا ءاضيبلا ةيقنلا ةريسلا كلت يهف ,هتريس  Ubeيبأ نب  

 .ءافخ الو ةليح الو امف راوع ال .ةرهاطلا هتيرذو ا بلاط

El,نيلقثلا لهأو «ءاسكلا باحصأ هيلإ اعد امل ةممتم ىهف «هتوعد , 

 نم مهل ام ريثك ىلإ مكيلو Ly ءقأ لهو ,ةلهابملاو ,ريهطتلا AT باحصأو
 : .بقانملاو لئاضفلا

lyمكحي فيك نب دقف : سماخلا ثيدحلا  [leyالو همكح يف يأر الف ؟ مكحي  

Bbمكح وه همکحف ,ةلسرم ملاصم الو سايق الو ناسحتسا الو  cllيأ : WAT 
Keىلاعت هلوق نم ًاقالطنا ىلاعت هللا باتك قفاو ام الإ : 

 . "74 َنوُوِفاَكلآ ْمُه َكِئلْوأَفهللآ Ogi اهب ْمُكحَي مل نمو < 0 ra “ob هسا ىو همس

£E 70 :١١(المائدة 



 OO يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - Jill بابلا

 ١ مل ْنَمَو  Koaهللآ َلَرْنَأ امب  gh Lal gtَنوْمِلَظلآ 4 2

 < ْنَمَو ( aامب مُكْحَي  OSEَنوُفِساَقلآ ْمُه كيلوا ل آ 4 .

BEG هلا لوسر مكحو 

 ينعي اذهو  Bfيف ا ّيدهملا مامإلا دنتسم  JS,ميركلا نآرقلا وه هب مكحي ام

 , al.ةرّهطملا ةّيوبنلا

 هللا همهلي «هملعب مكحي وهف ؟ مكحي اذاہ انا  SLsهيلو نم هودع فرعيو

  «ee gilنأ كو «هرصع يف نينمؤملا ديس وهف ,ئطخي ال نينمؤملا مسوت ناك اذإو

  Sefكلذ ناك اذإو ؟ ةعيرشلل ًاخسن هملع بجومب نيملسملا مامإ مكح
 دعب  مهتيضقا دعب نولوقي ام ًاريثك اوناك نمع معزلا اذه بابرأ لوقي اذاف كلذك

  4؟ ئرخألا يفاكلا ثيداحأ نم ءاعدالا اذه نيأ

 تلق» :لاق «نمحرلا دبع نب سنوي نعف  GYا :لّوُألا نسحلا  ad yl؟ هللا

 هيبن تيب لهأ كرت نمو كله هيأرب رظن نم ؛ًاعدتبم ننوكت ال | سنوي اي :لاقف
We04( 4  

 » AS هيبن لوقو هللا باتك كرت نمو .' لض

 )١(المائدة: 10/80.

 2970£ ؛ةدئاملا (۲)

 يترتعو هللا :Obs نيلقثلا مكيف كرات ينإ و نيملسملا عيمج دنع رتاوتملا قيم هلوق ىلإ هبل هنم ةراشإ (©)

 pal نم هجرخأ نمو ثيدحلا قرط عجار م ثيدحلا ..يدعب اولظن نل امهب متكسمت نإ ام يتيب لهأ

EIةيديهمتلا ثوحبلا ىف . 

 ٠١/٤١:١. يفاكلا لوصأ (4)
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 ةكئالم هتنعل call نم ئده الو ملع ريغب سانلا ىتفأ نم » 7 رقابلا مامإللا نعو

0) ١ 
 هایتفب لمع نم رزو هقحلو « باأذعلا ةكئالمو ةمحرلا «

 هل نّمم لجو رع هلل لزنأ ام ريغب نيمهرد يف مكح نم » HB قداصلا مامإلا نعو
 . "7 كبي دمحم ىلع لجو ّرع هلل لزنأ امب رفاك وهف اصع وأ طوس

 :لاق ؟ هقلخ ىلع هللا قح Len :ًالئاق WB قداصلا مامإلا ملاس نب ماشه لأسو
 اوفكيو .نوملعي ام اولوقي نأ  Uae"”«هقح هللا ىلإ اودأ دقف كلذ اولعف اذإف :نوملعي ال . ٤ ۳

 نأشب يفاكلا يف درو ام ّلك هل Jil نأ ينم ميركلا ئراقلا ديري له gol الم

 ؟اهيلع نمو ضرألا هللا ثري Lge BEM دمحم دعب ىن الو ,مالسإلا دعب نيد

 بتك ىف ا ئدهملا مامإلا يف ةدراولا ثيداحألا تارشع نم ءالؤه نيأ مث

 اك ًاطسقو ًالدع ضرألا لميس #4 ّيدهملا BL حرصت ally يفاكلا اهنمو ,ةعيششلا
 الو ءرفاك اهبلع قبي ال Ge ضرألا ds يف مالسإلا رشنيو ءًاروجو Ub تئلم

20000 4 ‘ 

 VEG :۷ يفاكلا عورف )4(

 MEV EY يفاكلا عورف (؟)

 ١: NAIVE ىفاكلا لوصأ (۳)

 AAVEVE : يس وطلا/ةبيغلا باتك رظنأ 6(



 هتدالو تاتبثم ةشقانم ىلإ ا يدهملا مامإلا ةدالو وركنم ضرعتي مل

 ريمأ نم ًءادتبا 8+ هتيب لهأو BAS يركلا لوسرلا نع ةيورملا ثيداحألاك
 مامإلا دلاو يركسعلا نسما مامإلاب ءاهتناو بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 ًالدع ايندلا لميس يذلا نامزلا رخآ Gage وه نم صيخشت يف . 0 ّيدهملا

 ءرارقالا وهو ةلدألا ديس ةشقانم نع اوضرعأ اك .ًاروجو Ub تئلم اك ًاطسقو

 مامأ ## يركسعلا نسحلا مامإلا رارقإ ًاقلطم كشلا لبقي ال اب تبث ثيح
 دوعوملا ئدهملا وه ST ىلع Gaby .ًادمحم هامس Lily dl هباحصأ نم نيريثكلا
 Bae راهطألا هئابآو PA hall هدج رابخأ هب تاج gly ,نامزلا رخآ يف هب
 ةرهاط ةيولع  ةأرما JSS سيلو  ةأرما يهو ALU ةداهش نع اوضرعأ امك

 نم ةئام ىلع ديزي ام ةداهش نع كلذك اوضرعأو . #4 دمحم لآ رجح يف تبرت
 تيب يف تارمو تارم ّيدهملا مامإلا اودهاش age ly ء1 يركسعلا مامإلا باحصأ
 دعب هدجو dl باحصأ نم ريثكلا هدهاش امك ,هنم نذإبو ,يركسعلا مامإلا هدلاو

 لهأ نم ءاملعلاو نيخرؤملا فارتعا ًاضيأ اوكرتو .ةىل يركسعلا نسحلا مامإلا ةافو

SAIراكنإلا اذه باوج يف هركذنس اك مهحيرصتو   Blيركسعلا نسحلل  

 ءالع نم WS تافارتعا ةشقانم نع اوضرعأ ًاريخأو «ئدهملا دمحم همسا ًادلو

 .هريغ ال رظتنملا ئدهملا وه دولوملا اذه BL ةّنّسلا لهأ

 مامإلا GI ىلع ةعطاق ةلدأ هومعز اب اوثبشتو كلذ IS نع اوضرعأ معن

 ! بقعي ملو تام Bb يركسعلا نسحلا



OYAيفاكلا نع عاق ا  

 ةلدألا نم نيليلد ىلع الإ (2s لهأ بتك يف رمتسملا عبتتلا مغر  فقأ ملو
BLAMيدهملا ةشحلا مامإلا ةدالو فن ماقم يف  paulهادف انحاورأ , te LMS» 

 :امهو ,نيهاربلا عطسأو ةلدألا ىوقأب تبث ام ينن ىلع ليلدك ئدتبملا هابأب
 1 ٤

 :مالا ساو ةدالولا نمز يف ةعيشلا فالتخا- لوألا ليلدلا

 ريغ يفاكلا تاياور اهنمو « ةيمامإلا ةعيشلا تاياور بأ :ليلدلا اذه ةصالخو

 مأ مسا نييعت يف اهفالتخا ىلع ةدايز .ّيدهملا مامإإلا ةدالو ةنس ديدحت يف ةقفتم
 .ةبيغلا نمز يف فالتخالا ًاضيأ اوفاضأو ءا ّيدهملا مامإلا

 :باذكلا رفعج !Balt GW ليلدلا

 هاخأ SL كيل ئدهملا مامإلا مع يداحلا مامإلا نبا رفعج ةداهشب ًاضيأ اولدتساو
 ىلع لدتسا نم كانه سيلو .يفاكلا يف كلذ درو دقو Maly بقعي مل BBE يركسعلا

 .ثلاث ليلدب هلل ّيدهملا مامإلا ةدالو يفن

 نباب Bb ّيدهملا مامالا ةدالو اوركنأ نيذلا Ball Jal GUS عيمج رثأت رهظبو
 اك هليلضت ىلع ءاهقفلاو ءاملعلا عمجأ يذلا (ه 0£ /ت) يرهاظلا يسلدنألا مزح

 OY highs جاجحلا فيسو مزح نبا ناسل :هنع ليقو «مالعألا يف كلذ ىلع صن
 ىلع هيّدعتو هناسل ةطالس ئري نماثلا هئزج يف للا نم هاركإلا باتك عجار نمو

 .نالذخملاب مهيمرو ‹ مهمتشو gl بهذملا ءاهقف

 عنش 55( ناونع تحت لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا هباتك يف مزح نبا لاق

TAN لهأ رداصم نم ًاردصم رشع ةعبس نم هتمجرت لقن دقو VOL: 4 يلكرزلا نيدلا ريخ/مالعألا )١( 

 نمع ًافرحنم ؛ةيمأ ينبل ًاعّيشتم ناك هلأ رداصملا هذه ضعب نع ًالقن هتمجرت شماه يف ركذ دقو

 شيرق نم مهاوس .
 VE LS دعب ۳٣١١ 7701 :8 مزح نبا/ ئلحملا (؟)



 OPA ٌيدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّنقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 نيتس ةنس يف طق قلخي مل يذلا اذه دلوم Bl :مهنم ةفئاط لوقيو» :( ةعيشلا

 ةفئاط لاقو «ةدمب هيبأ توم دعب لب :مهنم ةفئاط تلاقو .هيبأ توم ةنس .نيتئامو

 اأو. . ىسوم نب يلع نب دمحم تنب ةميكح نع كلذ اوور ,هيبأ ةايح يف لب ,مهنم

 لب : :مهروهمج لاقو . ةلباقلا يه تناك Ely . سجرن همأ .ly‘ .هتدالو تدهش

adنسوس همأ لب : : مهنم ةفئاط تلاقو «لقيص  (Ss.بقعي ملو « سوه اذه  

 ,CRT ًاركذ ال روكذملا نسحلا

 نبا مالكب ّيدهملا PLM ةدالو ينن ىلع لدتسا ثيح «يرادنبلا روتكدلا : مهنم

 ةيرشع ينثالا ةيمامإلا ةقرف يأرل ًاقبطو» :لاقف هيلإ رشي ملو «هريوحت دعب مزح

 يف مهتاياور تفلتخا كلذ عمو «رشع يناثلا مامإلا دوجوب نودقتعي ةعيشلا حبصأ

 مأ ؟ نسوس يه له ؟ al يه نمو ؟ اهدعب مأ .هيبأ ةايح يف يه لهو .هدلوم ةنس

 ,ةديقعلا هذه اوروطيل سرفلا نوعّيشتملا ءاجو : لاق نأ ىلإ ؟ سجرن مأ ؟ لقيص

 نيبو اهنيبو ءاهنيب اف ةضقانتملا ريطاسألاو تاياورلا مهلايخ نم اهيلع اوفضيلو

 "«هيلإ اوبهذ ام لع ليلدعلل اهودروأ يتلا ةمئألا لاوقأ

 نسحلا بقعي dyn :مزح نبا ةلوقب لاق يذلا يبشاشنلا فاعسإ دمحم : : مهنمو

 cad الو ءًاركذ روكذملا

 نإ :لوقي يذلا وه خيراتلا Bf ئعدا يذلا تالوكوتوربلا بحاص : مهنمو

pLدلو فلخي ملو تام ال يركسعلا نسحلا  . 

 ۱۸١:۳. مزح نبا/لحنلاو ءاوهألاو للملا ىف لصفلا (۱)

 .؟14 :يسرافلا موهفملاو ةمثألا موهفم نيب عّيشتلا (؟)

 TEAS يبيشاشنلا/حيحصلا مالسإلا (")
 )٤( :يرافغلا هللا دبع .د/مق تايآ تالوكوتورب ١١.
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 ٠ ناونع تحت همسا JIS اك دنهلا ءاملع AS ينابعن روظنم دمحم خيشلا :مهنمو
 مامالا ةدالو هركذ دعب لاق يذلا  (مالسإلا نازيم يف bat ةروثلا ) : هباتك
 :هصن ام ,هتافوو BBL يركسعلا نسحلا

 )3 يفوت يركسعلا نسحلا :Ot هتيب لهأ ةيقبو يلع نب رفعج هقيقش لوقيو»
 ©« قيقحتو صحفو ثحب دعب رمألا اذه مكحلايف نولوؤسملا تبثأدقو daly فلخي

 عرشل ًاقبط هيخأ ىلإ هثاريم لوحتو «هتکرت تلوحت هساسأ یلعو» لاق

 ("7(ثاريملا

 دلوم نع يفاكلا لوصأ نم ةّدع باوبأ يف ةديدع تاياور كانهو» : :ًاضيأ لاقو
 ,مالسلا هيلع بحاصلا ىلإ ةراشإلا باب :اهنم «هتبيغ نع مث ٠ ,رشع يناثلا مامإلا
 نم Wy .مالسلا هيلع نامزلا بحاص دلوم باب : هدعبو ؛هآر نم ةيمست بابو
 الإ تكبح دق ةصق هذه أ ئري «ةسارفلاو ةريصبلا ةمعن نم ًاءزج ولو هللا هبهو

dyكبش  SY berوهو ,يركسعلا نسحلا مامإلا وخأ هنلعأ يذلا ن نايبلا  
 بيرق al اک < لقعلا هقدصي «حيحص oly وه ةرسألا لهأ ةيق و «يلع نب رفعج
 لع aly Daly abe لو تام يركسعلا ST وه و الأ ءسايقلل

 راكنإلا اذه باوج

 : ىعدملا ىلع لدي ال لوألا ليلدلا الو
olمسا يف لصاحلا فالتخالا عم ءال مامإلا ةدالو ةنس ديدحت يف فالتخالا  

Vb ينامعن روظنم دمحم/مالسإللا نازيم يف ةيناريالا ةروثلا: )١( 

NEV pA (؟) ناريم يف ةيناريالا ةروثلا 

ALY مالسإلا نازيم يف: SSL ME SUN) 



 ON Gopal ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

cMتاتبثم عم ةئفاكتم ريغ تافالتخا اهنوك نم مغرلا ىلع يهف .ةبيغلا تقو  

 ذإ ,سكعلا ىلع لب «ةدالولا Gu اه ةقالع ال ةيبناج تافالتخا اََّنأ الإ ءةدالولا

 ءيش ةفص ديدحت يف فالتخالا ليبق نم EY ؛ ةدالولا OLS fe نم اهّدع نكي

 .. . ءيشلا كلذ دوجو يفن يف فالتخالا ليبق نم سيلو «دوجوم

 ,ه ۲۵۵ ةنس نابعش نم رشع سماخلا يف تت دق اب ئدهملامامالا ةدالو نأ ىلع

 ةّنُسلا al مالعأ نم نيريثكلا دنع Uy بسحف ةعيشلا دنع ال ة ةدمتعملاةياورلا يهو

 .سداسلا ليلدلا يف هن ّيدهملا مامإلا ةدالوب BAN لهأ تافارتعا يف هنيبنس اك

EAN لهأ نم ريثكلاو ةعيشلا ءاملع نيب ةعساو ةرهش روهشملاف  ةببغلا نع EL, 
  YET Lalةنس يف ال يركسعلا نسحلا مامالا ةافو دعب تناك  ۲٠١كلذكو ءه

  JULمسا عم  Aةياور دوجو رضي الو «كلذ ىلع تاياورلا رفاظتل سجرن وهو

 نيتياور وأ  MEنيذلا نيملاظلا ىلع ةيمعتلا وه اهنم دصقلا ناك امبرو ءروهشملا

 نم رشع يناثلامامإلا نأ اوفرع  dalكلذ ىلإ فوخلا مهعفدف ,ّيدهملا وه تيبلا لهأ

 امك ءًاضيأ ةدالولا ىلع رخآلا وه دهشي يذلا فرصتلا  Slee.سماخلا ليلدلا يف

 ةمأ نم يتب امل «ةدالولا يفن ىلع ًاليلد ةدالولا نمز ديدحت يف فالتخالا ناك ولو

 ءًاقح دلو وه لهو «هتدالو ىلإ كشلا sles دقو الإ دحأ مالسالا ءاظعو نيملسملا

 !؟ ًاديج اهكبح طبضُي ملو تكبُح ةصق هتدالو تناك وأ

 ام ىلإ رابتعالا نيعب اورظني مل ءال ئدهملا ةدالو اوركنأ نيذلا ءالؤه نكلو

 كلذ نم مغرلا ىلعو «مهصاصتخا ةرئاد نع ًادج ديعب وهو مههاوفأ نم جرخ

 نيخرؤملا لاوقأ تفلاخ ولو ئتح ,مهلاوقأ قدصب اونمؤيو ءارقلا نعذي نأ اودارأ

 !مهسفنأ ةّنّسلا لهأ نم

 !؟هتدالو يفن Leds صخش ةدالو نمز ديدحت یف تاياورلا فالتخان اك ىتم مث



BUS see eee cee eee e centres tens esee eect enter entsetiesnrenegs oxyيفاکلا ن  

 نينثالا موي نيب ام BBY ئنلا ةدالو يف فالتخالا ىلع نوخرؤملا صني ملأ

 ؟ لوألا عيبر رهش نم نولخ لايل GUE نيب امو «لؤألا عيبر رهش نم اتلخ نيتليلل
 يفن ىلع ًاليلد ةدالولا نمز ديدحت يف فالتخالا نوكي نأ اذه دعب ,fea لهف

 ٠ ؟ ةافولا نمز ديدحت يف مهفالتخا عم لاحلا كلذكو ءةدالولا

 SPA لوس رلاةافو نمز ديدحت يف ةيمامإلاةعيشلان ع LA لهأ فلتخا ثيح
 تمي ملو ءامسلاىلإعفر انيبن SL :لوقي نيملسملانم دحأ الو , عيمجلادنع فورعم وه
 .اهاضق بوقعي سفن يف ةجاحل مهدحأ ةلوقم نم ناك ام الإ ٌمهّللا ,فالتخالا اذه

 عسوأو دشأ فالتخالاف 886 نيملاعلا ءاسن ةديس ءارهزلا ةمطاف ةدالو نع أ
 وأ ؛مايألاو يلايللا يف ًارصحنم مهفالتخا نكي مل ثيح . مهسفنأ ةّنّسلا bal نيب

 .نينسلانم ددعلااذه فصن ىلع مهضعب رقتسا نيح يف «ةنس نيثالثو نام ىلارهاطلا

 رشع ثلاثلا مويلا يف ناك له AB يلع نينمؤملا ريمأ ةدالو عم لاحلا كلذكو

tlهتدالو يف روهشملاف ءال يلع نب نسحلا طبسلا مامإلا نع  LETتناك  
 خيشلا نكلو .ةرجم لا نم نيتنثا ةنس ناضمر رهش فصتنم ءاثالثلا موي ةنيدملاب

Bosalهتدالو نأ :ىري  BALل ًامومسم هتافو يف اوفلتخاو ,ةرجهلانم ثالث ةنس  
 ؟ةرجطلانم نيسم ةنس وأ,نيعبرأو عست ةنس يف له نكلو. رفص عباس سيمخلاموي

 ثالث ةنس لوألا عيبر رهش رخآ ةنيدملاب 390 دلو دقف ءال dl مامإلا اّمأ

 :ئري Be ديفملا خيشلا نكلو ,ناضمر رشع ثلاث سيمخلا موي :ليقو Sal نم
 تبسلا موي ءالبركب دهشتساو «عبرأ ةنس نابعش نم نولخ سمدل دلو wr هنأ
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 . وكل تيبلا لهأ نم نيرخآلا ةمئألا ةدالو ¢ نمز ديدحت يف فالتخالا دجن اذكهو

 اذه دوجول BS ءاسكلا باحصأ ةدالو ىفنن نأ هلك اذه دعب حصي لهف

 ؟ مهتدالو نمز يف فالتخالا

 ذإ ءةدالولا يفنب رخآلا وه هل Be الف مالا مسا ديدحت يف فالتخالا نع اأو

 ravers اهمسا نأ روهشملاو . 8 مظاكلا مامإلا أ ةيمست يف نوخرؤلا فلتخا

 NR) - هقفاو نمو مزح نبا رظن يف ينعي lina ts اهم نإ ليقو

 (als) اىرخأو Gar) ot. Wa ءامالا

EM,لب ءةدالولا يننب هل ةقالع الف . ةبيغلا عوقو نمز ديدحت يف فالتخالا نع  

 ةريصبلا نم ًاءزج ولو هللا هبهو نم) دنع ًاصوصخ ةدالولا Glee ئوقأ نم وه
 ال ,ةعمجلا موي وأ تبسلا موي ناك له Stee ديز رفس يف فالتخالاف ( ةسارفلاو

 بحصتسن نأ ًالقعو ًاعرش ضورفملا ذإ ءًاضيأ هتافو لع لدي الو ,ديز ةدالو ىنني

 نييعت يف فلُّتخا يذلا هرفس لعجن نأ اّمأ .تام دق aT ليلدب تبثي تح هتايح

 .ًاباوج قحتسي ال امم اذهف !! دعب قلخي مل ًاديز َّنأ ىلع ًاليلد  هموي

  WUنازيملا يف رفعج :

Ul,ّيدهملا مامإلا ةدالو فن يف يناثلا ليلدلا نع  ABEنأ بجعلا ةياغ يف وهف  

 ؛ الفا ىدهملا مامإلا ةدالو قن ىلع ةعطاقلا ةلدألا نم دنهلا ءالع AS دنع نوكي

 ه4 و١۵ و۲۵ :هاشلا ىلع دمحم ديسلا/ كن نيعمجأ ةمئألاو ءارهزلاو ّيبنلا تايفو يف داقيإلا عجار )1(

 ' .۸: بيبح نب دمحم رفعج وبأ ةباسنلا/ ربحملا ۲۸ و١٠٠ و۱۹۹ و

 NAV :انهم نبا۷ بلاط يبأ لآ باسنأ يف بلاطلا ةدمع (؟)



 BB يدهملا مامإللا مع (ه ۲۷١ /ت) باذكلا رفعج ole ol ام كسق JY كلذ

 هدلاو رارقإ اهنيب نمو قل ّيدهملا مامإلا ةدالول ةتبثملا ةلدألا عيمج نع ضرعأو

 BB هتدالو تانبثم نم كلذ ريغ ىلإ هآر نم ةداهشو ,ةلباقلا ةداهشو ,ةّنبلاب

 طالبل هبرقتو SB يركسعلا نسحلا مامإلا هيخأ لاومأ يف رفعج عمط َّنِإ

 ىلإ هعفد اذه .JS ناقاخ نب هللا ane نب دمحأ ةداهشب رومخملا هبرشو «نييسابعلا

 لوسر نم بهل يبأ فقومب نوكي ام هبشأ وه يذلا سيسخلا فقوملا كلذ

 oleh هريغ نم لوا ناكو ale بلأو ais, AS دحجف AE هللا

 رمأ يف هيلع اوبذك نيح IB بوقعي دالوأ فقومك وأ ؛قيدصتلاو ناعذالاو

 .بئذلا هلكأ :اولاقو فسوي

 ,ديفملاو ءقودصلاو «ينيلكلا مالسإلا ةقث هاور ام هتريس ءوس ىلع لدي امو

 مقب جارخلاو عايضلا ىلع ناك يذلا ناقاخ نب هللا ديبع نع مهدانسإب يسربطلاو

 Bb تيبلا لهأ نع GLAM بصنلا ديدش ناكو , يسابعلا !ALL لبق نم

 ةيولعلا نع لئس هنأ :هتصالخو cathy لوطي ام هسلجمب ناقاخ نبا لاق دقف

 ناك ام ركذ م ,يركسعلا نسحلا وه قالطإلا ىلع مهلضفأ SI: Lb مهبهاذمو

 ربخ اف :نييرعشألا دحأ هل لاق نأ ىلإ AB يركسعلا نسحلا مامإلا عم هيبأ نم

 ؟ fel يف هنم ناك فيكو ؟ رفعج هيخأ

 نلعُم رفعج !؟ نسحلاب نرقُي وأ «هربخ نع لأسيف رفعج ْنَمَو» :لاقف

 فيفخ .هسفنل مهكتهأو She Bye هتيأر نم Ul ءرومخلل بيرش رجاف «قوسفلا

 نب هللا ديبع نم لواح ET فيكو ,رفعج نع هركذ ام رخآ ىلإ cand يف ليلق
 )١( يفاكلا لوصأ ١: ٠/١١١ نيدلا لامك يل يلع نب نسحلا دمحم يبأ دلوم باب «ةجحلا باتك- 4٠:١
TOV: يسربطلا نسحلا نب لضفلا/ئدهلا مالعأب ئرولا مالعإ TTY :7 داشرإلا ؛ فلصملا ةمّدقم 
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 نأ ىلع يركسعلا نسحلاهيخأ ةبترم هل لعجي نأ يسابعلا ةفيلخلا ريزو ناقاخ
 .هسلجم نم هدرطو هربز ناقاخ نبانأ فيكو «رانید فلأن يرشع ةنس لك يف هلصوي

 نم ئأر نيح يركسعلا نسحلا مامإلا مداخ لوق رفعج قسف ىلع ًاليلد يفكيو
 : لاق BB يركسعلا نسحلا هيخأ دعب ةمامالا هئاعدا ةلواحمو اذه هفقوم رفعج

 برشي هفرعأ تنك أل ؛ ةمامإلا تلطب دقف مامإلا اذه نكي نإ : سفن يف تلقف»

 agile بعليو قسوجلا يف رماقيو .ذيبنلا

 بيرقو ,هلقعل قفاوم هلال ؛ هقسف تبث نم لوقب دنهلا ءالع ريبك كشمت اذكهو
 يذلا بذاكلا نايبلا ىلإ فاضأ نيح aly نيطلا دازأف ءاذهب فتكي ملو ,هسايق نم

 هبهو نمت بجع مث .مه نم ملعن الو (ةرسألا لهأ ةيقب لوق) باذكلا رفعج هنلعأ
 ملو رفعج اهكبح يتلا ةصقلا هذه Bua لوقي ال نأ ةريصبلا نم ًاءزج ولو هلل
 .أبنلا ةيآ يف نينمؤملا ىلع ىلاعت هللا هبجوأ ام اكرات ءاهکبح نسحي

& 

a atl 0)نك  wlقس  seas beأوُبيِصُت نأ  G55ةَلاَهَجب  

  Weفيرشلا هدوجو رارمتساو ئدهملا مامإلا ةدالو ةلدأ :
 :نيمسق ىلع ًايخيرات ةلدألا هذه سقت نكي

 .ةدالولا لبق ناك ام : امهدحأ

 .اهدعب :رخآلاو

 :نيوحن ىلع يهو «ةفيرشلا ثيداحألاب صخلتيف IGM مسقلا نَا

BBS مئاقلا دهاش نم_ 21" / باب EVO LY نيدلا لامك )١( 

 :تارجحلا (؟) ٤۹ /1.



eee oryيقاکلا ثق عاق  

 نعطم الو ,نيملسملا نيب اهتّكص ىلع قفتملا Sle لوسرلا ثيداحأ :لؤألا

 دمحم يبأ مامإلا ىلإ نينمؤملا ريمأ ندل نم BBE تيبلا لهأ ثيداحأ : يناثلا ٠

 . مهقرط نم اهضعب جارخإو ءاهب َةّنّسلا لهأ ءاملع

él,نمو .ةلباقلا ةداهشو «دلولاب رارقإلا ىلع دمتعيف ,ةلدألا نم يناثلا مسقلا  

 مالعأو تاقث نم كلذ دعب هدهاش نمو Bb هيبأ باحصأ نم هنيعب دولوملا ىأر

 .ةدالولا لوصح ىلع رفاظتملا يخيراتلا لقنلا ىلع مسقلا اذه دمتعي اك . ةعيشلا

 ةحّرصملا ةريثكلا EA لهأ صوصن عم ,كاذنيح ةمكاحلاةطلسلافّرصت ىلعو

 .هاوس ال دوعوملا ئدهملا وه Bly Le لاز ال ,aT هلل يدهملا مامإلا ةدالوب

 :ةلدألا هذه نم هيلإ انرشأ ام عيمجل عيرس ضارعتسا أي ايفو

 لوألا مسقلا ةلدأ

pelةفيرشلا ةّيوبنلا ثيداحألا_ لٌرألا  : 

 « رشع انثا ءافلخلا » : لوألا ثيدحلا

 :لاق ةرمس نب رباج نع «ديعس نب ةبيتق قيرط نم هحيحص يف ملسم جرخا

 ىضمي ئتح ىضقني ال رمألا اذه Of » :لوقي هتعمسف فب ىنلا ىلع Gl عم تلخد»

 .« ةفيلخ رشع انثأ مهيف

 نم مهلك :لاق ؟ لاق ام :يبأل تلقف لع gb مالكب ملكت مث :لاق
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MW | 
 شيرف «

 دعس نب يق نعو .ييرط نم ع یش يأ نب ركب أ نع اخر

 نيرخأ نيقيرط نم «هنع

 هقرط ةرثك ندع كيهان Li ملسم حيحص يف ثيدحلل قرط ةعست هذهف

 ."'ةعيشلاو ةّنشلا ىدل ثيدحلا بنك يف ئرخألا

 ؟ ءافلخلا ءالؤه مه نم ءانه لاؤسلاو

 نأ حصي له ئرثل ,ةفيلخلا فيرعت يف Ge امل دوعن لاؤسلا اذه ىلع ةباجإللو

 صئقتو «ةفرصلا ةثارولاب مكحلا تشد ىلع عبرت نم ىلع ةفيلنحلا ىنعم لمحن

 . شيرقل عبت سانلا باب «ةرامإلا باتك_ 114: ۲ ملسم حيحص ( )\(

erly ( Y)يراخبلا حيحص |  E: : وو :0 دمحأ دنسم «فالختسالا باب «ماكحألا باتك- ٤ - 

 ء۱۹۹1/۲۳۸:۲ يناربطلا/ ريبكلا مجنعملا 4۲۸۱-۰ ٤ دواد يبأ ننس ٠ الواو كلف

 WY يرابلا حتف لل: 4 ميعت وبأ/ ءايلوألا ةيلح « 11۸:۳ مكاحلا كردتسم 040١:5: يذمرتلا ننس

 71417 ريثك نہا ريسفت ۱۵۳:۱ ريثك نبا/ ةياهنلاو ةيادبلا Ved; VY يوونلا حرشب ملسم حيحص ١

 مسقلا نم 16 ۰ ١: يزيرقملا/ كولملا لود يف كولسلا باتك ءةدئاملا ةروس نم 17 ةيآآلا ريسفت يف

 حرش ء۲۵۹٤ ثيدحلا حرش ۲: ١١ دواد يبأ ننس ىلع ةيزوجلا ميق نبا ظفاحلا حرش ءلؤألا

 / دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع 44 : ۲ يطويسلا/ Us sta يواحلا « ۷۲٠١:۲ ةيواحطلا ةديقعلا

 ةسلسلا OMAP ITTV :1" يزيربتلا/ حيباصملا ةاكشم 45 ثيدحلا حرش / ۳٣۲:۱۱ یدابآ ميظعلا

 IYE 1Y gTTAOANITT:NY SYYALAIYY VY لامعلا رثك ۳۷١ : مقر ثيدح ينابلألا/ ةحيحصلا

 .۷۷/ باب ۱٠٤:۳ ةّدوملا عيباتي ء١٤۲/۱٤ :۲ نيطمسلا دئارف ۱

 171:١ نيدلا لامك يف قودصلا مهنم ركذن ءًاضيأ ةعيشلا وثّدحم ثيدحلا اذه cori امك

 0١. 1:1 قحلا قاقحإ يف ةباحصلا نم هتاورو ثيدحلا قرط عبات دقو EVO و 414:1 لاصخلاو



eens 0۴۸م تنوي تيمي ينمو علو ممم  enaيفاكلا نع عاقل 66.000.060. 0 060000006006600 هد.  

 فلخ نم وه ةفيلخلا BT رابتعاب مامإلا ىلع ةفيلخلا ظفل ءالعلا قلطأ
Bielلوأ يف ةفيلخلا فيرعت ىلع انقّلع دقلو ,ىربكلا ةمامإلا بصنم يف  

 LN لهأ لاوقأ ىلع فوقولا لبق all عوجرلا يغبني ا ةيديهقلا ثوحبلا
 ش .رشع ينثالا ءافلخلا ةيمست

 , سابعلا ينب ضعبو «زيزعلا دبع نب رمعو ةعبرألا ءافلخلا : ريثك نبا دنع مهف
at 4,1( 7 ( 

 . مهنم يدهملا نأ رهظتساو

 دبصو ,ةيواعم نب ديزيو ,ةيواعمو dy I ءافلخلا : قشمدلا ىضاقلا دنعو

 رمع ًاريخأو plans Ate) «ناهلسو cad gll) da VI هدالوأو ناورم نب كلملا

(¥) 

 . زيزعلا دبع نبا

 ءافلنخلا spell نوع يف ءاج امك نينيعلا ةرق يف ثّدحلا هللا يلو دنعو
daزيزعلا دبع نب رمعو .ةعبرألا هدالوأو «ناورم نب كلملا دبعو «ةيواعم , 

 نب هللا دبع لخدأ JT سنأ نب كلام نع لقن م lll دبع نب ديزي نب ديلوو

 نع ؛ نائعو رمع نع يور امب ًالدتسم كلام لوق ضفر هنكلو .مهيف ريبزلا

SB ealىلع لدي ام  GIهذه بئاصم نم ةبيصم ناك ريبزلا نبا طلست  ARAN 
 ."ةريسلا ىس ناك BL احرصم ,مهنيب ديزي لخدأ نم ڏر

 متاح وبأ مهنم ةعامج لاق دقف ,رشع انثا :ءافلخلا Ely : ةيزوجلا يق نبا لاقو

 , هنبأ كلملا دبع مث ,مكحلا نب ناورم مث ديزي نب ةيواعم م ,هنبا ديزي م ,ةيواعم

 .ةدئاملا ةروس نم ١١ ةيآلا ريسفت STE LY ريثك نبا/ ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(
 ./61:7 ىقشمدلا ىضاقلا / ةيواحطلا ةديقعلا حرش (؟)

 ,17109/ثيدحلا حرش ١ يدابآ ميظعلا/ دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع (۴)



OPA ٌىدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا- لوألا wlll 

 تناكو .زيزعلا دبع نب رمع مث .كلملا دبع نب ناولس مث ؛كلملا دبع نب ديلولا مث

 يف نيدلا ناكو cos dl ريخ وه يذلا لضفملا نرقلا وهو BU هسأر ىلع هتافو
 Maal عقو مث ءةعلا ةياغ يف نرقلا اذه

 لمحي هلأ gall اذه يف هبقعتي امو ثيدحلا اذه يف ليبسلا» : يتشبرونلا لاقو

 نأ مزلي الو ةقيقحلا ىلع ةفيلخلا مسال نوقحتسملا مه weld « مهنم نيطسقملا ىلع

 ىلع اهب نومسملا هنم دارملا BB ءالولا ىلع ol رَدُق نإو eV ىلع اونوكي

Sleةاقرملا يف اذك »”) 

 مايأ تق هبو» :لاق ا نسحلا مامإلا مث da NI ءافلخلا :يزيرقملا دنعو

 Bu Cope ثيح ةيمأ ينب نم ًادحأ Jot مو .«##4 نيدشارلا ءافلخلا

 فسع هيف :يأ» :لاق ,ًاضوضع اكلم ل نسحلا مامالا دعب تراص ةفالخلا

 تقرتفا» مهتفالخ ف أ ًاحّرصم «سابعلا ينب نم ًادحأ لخدُب مل اک .«فنعو

 ,ناويدلا يف كارتألا لخدأو «ناويدلا نم برعلا مسا طقسو مالسإلا ةملك

 كلام تمسقناو Mie ةميظع لود مهل تراصو .كارتألا ,مليدلا تلوتساو

 مهكليو «فسعلاب سانلا ish مئاق رطق Is راصو «ماسقأ ةدع ضرألا
Oe gl 

beyرومألا نم ةلمج لاوقألا هذه لع ظحلي . 

 يطويسلا هبنت دقو ءرشع ينثالا ءافلخلا ةيمست يف سلا لهأ قافتا مدع :اهنم

 رشع ينئا دوجو OM ىلإ عقي do RE لهأ يأر نع ًاًربعم  لاقف ,يواحلا يف

 /٤۲۵۹. ثيدحلا حرش ١ دواد يبأ ننس ىلع ةيزوجلا ميق نبا ظفاحلا حرش )١(

 fen تیل رش ١١ :YW دوبعملا نوع يف لوقلا اذه ركأا )۲



 age لک ىلع zy تعمتجا

 ,ةسمخ ىلإ ريثك نبا هلصوأ دقف ,مهضعب دنع ددعلا اذه لاتكا مدع :اهنمو

 دنع زيزعلا دبع نب رمع ىلإ رشع ينثالا ءافلخلا ةلسلس ءابتنا :اهنمو
 :هيفو ؛نيرخآلا

5 

 .رهدلا رخآ ىلإ رمألا رارمتسا ديفي ثيدحلا ّنِإ :ًالوأ

husتمت دق هلأ عم ءافلخملا دادع نم إل طبسلا نسحلا مامإلا جارخإ  

 ثيدحلا يف امك ,ةنس نوثالثلا CE هبو نورجاهملاو راصنألا هعيابو ًاعرش هتفالخ
 هيلإ راشأ ام وهو «ةنس نوثالث يدعب نم ةفالخلا (ALL لهأ دنع روهشملا

 طبسلا مامإلا مهيلإ فيضأ ام اذإو ءال نسحلا مامإلا دنع فقوت اذهو ,يزيرقملا
 | .رشع BW اوراص

 ركذ دق دواد يبأك نيئّدحلا ضعب Bi عم هنم ل ّيدهملا مامإلا جارخإ :ًاثلاث
 ام وه اذهو pte ينئالا ءافلخلا نم هنأ ىلإ كلذب ًاريشم ّيدهملا باب يف ثيدحلا
 ركذ نأ دعب لاق ؛يواحلا يف يطويسلا هب حرص اك ًاضيأ ZU! Jal ءالع هلاق
 ينثالا دحأ ئدهملا َّنِإ :ءاملعلا هلاق ام ىلإ كلذب راشأف» : دواد al ثيدح

Ou pteمهلإ فيضأ ام اذإو  rhنسحلا الو ئدهملا  BBةعبرأ اوراص  

 .ةفيلخ رشع

 ىبأ نب دعس نع ELIT لهأ ئور دقف ,ءافلخلا دادع يف كولملا لاخدإ :ًاعبار

 AO ىطويسلا / ئواتفلل يواحلا )1(

 AO ئواتفلل يواحلا (؟)



OV يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا lll 

 ىلع لخد BT رمع مهنيع نيذلا ىروشلا لاجر نمو «ةرشبملا ةرشعلا دحأ صاقو
 ريغ الهف :هل لاقف .كلملا اهيأ كيلع مالسلا» :لاقف « هتعيب نع فلخت دقو ةيواعم

 نحن :ظفل يفو AUIS نإ ,معن :لاقف .مكريمأ انأو نونمؤملا متنأ ؟ كلذ

 اهركنأ اك .ةفالخلا هاوعد ةيواعم ىلع ةشئاع تركنأ دقو «كرّمؤن dy نونمؤملا
 ؛ قافتالاب ةاغبلا نم وهف ء”حعلصلا دعب ىتح IB نسحلا مامإلاو «سابع نبا

 يغابلا نوكي نأ خصب فيك يردأ تسلو . « ةيغابلا ةئفلا كلتقت رامع اي » :ثيدحل

 ٠ ا! نينمؤملا ىلع BB هللا لوسرل ةفيلخ يعرشلا ةفيلخلا ىلع

 اذهو «ىلاعت هللا تامرحل هكاهتناو هروجف نلعملا ءرجافلا ديزي لاخدإ :ًاسماخ

 تيب لهأ ءامد كفسي نم لعجي نأ ملسملل حصي فيك ذإ lie بجعلا بجعأ نم

 تح اهلهأ نم فالآ ةرشع اولتقيو ةرونملا ةنيدملا هدنج وزغيو ةا هللا لوسر
 كولم عم لاحلا كلذكو , PAE هلا لوسرل ةفيلخ ,ةّرحلا هعقوم دعب ًايردب قبي مل هنأ
 ءايبنألا ايؤرو  همانم يف isl مهآر دقلو «مبركلا نآرقلا ٌصنب ةنوعلملا ةرجشلا

 نيرسفملا مظعم قافتاب «دورقلا وزن هربنم ىلع نوزني we be حبصلا قلفك ةقداص

 ةجاح ال ا ءءارسإلا ةروس نم نيتسلا ةيآلا مهريسفت دنع كلذو LAN لهأ نم

 . مهتاملك عبتت ىلإ

 الب حيجرتو ,ءصصخ الب ثيدحلل صيصخت وه لسلستلا اذه َّنِإ :ًاسداس

 نب رمع ردصع دعب روصعلا عيمج ولخو «نيبلا يف ةرتف موزل عم dbl وهو حجرم

 هنامز مامإ فرعي ملو تام نم » ثيدح ill ام وه اذهو ,ةفيلخلا نم زيزعلا دبع

 .لصفلا اذه يف هنع ثيدحلا مّدقت يذلا « ةيلهاج ةتيم تام

 دهاش يف ةلادعلا رفوت بوجو ىلع دّكأ يذلا سدقملا عرشلا َّنِإ : ًاعباس

LN لهأ بتك نم ًاجرخم كلذ ركذ دقف ۲۷-۲ينيمألا ةمالعلل ريدغلا عجار ٠:١ )١( 



vanes eens OLYيفاكلا نع عافد .............  

 يف مكحتي - ًانئاخ نمتأي نأ نم عفرأ وه ؛هتداهش لوبقل ًاساسأ اهربتعاو ئوعدلا

 ؛ هتفلاخم نم رّزحيو ,هتعاط موزلب رمأي مث ,ةّمألا تاردقم ىلع - Aine y سوفن

 . ةيلهاج ةتيم تام هفرعي dy تام نم ًامامإ هلعجيو

 ىلإ ًامئاق نيدلا اذه لازي نل » :لاق هلأ Me ئونلا نع ةّنّسلا لهأ ئور :ًانماك

 توم دعب ضرألا جق مو Oe اهلهأب ضرألا تجام اوكله اذإف ءشيرق نم رشع ىنثا

 ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلاك نيدلا مولع راشتنا ناك لب ءاهلهأب زيزعلا دبع نب رمع

 عاستالا يف اهن نيدلا مولع تغلب ge coy pl عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف
 نأ ضورفملاو « ةّنّسلا لهأ دنع رشع ينثالا ءافلخلا ءالؤه توم دعب لومشلاو

 ! اهلهأب ضرألا جوق
 انثأ AM هذهل نوكي » :ةرمس نب رباج ثيدح ًاضيأ LAN لهأ ئورو :ًاعسات

 هركذ نم ىلع قبطني ال اذهو a شبرق نم مهلك. مهلذخ نم مهرضي ال ءاّميق رشع
 نييذلا BB هدلوو AB بلاط يبا نب يلع نينمؤملا ريمأ ىلع الإ ahh لهأ

 مهذخي dy كلملا مهل فص امدعب | ةدراطم يأ رشع ينثالا ءافلخلا ءالؤه مهدراط

 طوس تنمآ ىتلا ةيعرلا كلت ,ةعاطلا ىلع فيسلاب ةيعرلا اولمح ثيح دحأ

 ؛ 820 تيبلالهأ ىلإ ةراشإث يدحلا اذه يف نأ اك ناك ام اهنم ناكف هفيسو ين ىلع
eVنيدلا اذه ىلع نومّيقلا مه  Jatطرتشي الو نيلقثلا ثيدح  Ailنوكي نأ  

 .ًاعاطم ًاناطلس

 ةرهاظ ءاهرمأًاميقتسم دملا هذه لازت ال » :ةرمس نب رباج نع Lally yyy :ًارشاع

 Oe جرملا نوكي مث «شيرق نم مهلك. ةفيلخ رشع انثا مهنم يضمي ئتح ءاهّردع ئلع

 . سنأ نع ءراجنلا نبا ae رحأ ۳۳۸۹۱/۲۳۲ :۱۲ لامعلا رنک (۱)

 .ةرمس نب رباج نع «يناربطلا هجرخأ11/808/570:17 لامعلا زنك(؟)



 OEP يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بآبلا

 نوكي ال نأ يضتقيف «سابتلالاو .بارطضالاو  قلقلا وه جرم اب دارملا ناك اذإو

 «قلقلا اهب مظع ةنتف فرعي ال جيراتلا نكلو ءزيزعلا دبع نب رمع دهع ىلإ هنم ءيش

 ىلع هجورخو ةيواعم ةنتف نم لطابلاب قحلا سابتلا ايف رثكو .بارطضالا دتشاو

 بارطضالاو قلقلا نم مظعأ وه جرملاب دارملا نأ ىلع لدي اذهو «نيملسملا ةفيلخ

 بارتقا دنع الإ لصحي مل ام اذهو ءةيلكلاب نيدلا كرت دارملا لعلو «سابتلالاو

de Lullىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتنا بقتعي امو ال ئدهملا مامإلا روهظ اهقبسي ىتلا  

 .ثادحأ نم

 عقاولا عم قبطني ال hI لهأ هركذ LEI حوضوب رهظي مّدقت ام ّلك نمو

 ريمأ مهوأو «تيبلا لهأ él نم ًامامإ رشع انثالا ديحولا هقادصم ,GI .ًاقالطإ

 . 4 ّيدهملا مهرخآو نينمؤملا

 LEW ىخيراتلا لسلستلا قبس روكذملا ثيدحلا Gln :# ردصلا ديهشلا لاق

 ..يرشع ىنثالا يمامإلا عقاولا لماكت لبق ثيدحلا بتك يف طبضو te ينلالا

 نم اهب قطن «ةينابر ةقيقح نع ريبعت وه Lily «عقاول ًاساكعنا سيل ثيدحلا اذه َّنِإ
 انثالا يمامإلا عقاولا ءاجو pte» انثا يدعب ءافلخلا َّنِإ :لاقف «ئوه نع قطني ال

 لوقعملا ديحولا قيبطتلا نوكيل ؛ يدهم اب ًءاهتناو يلع مامإالا نم ًءادتبا يرشع

 .”«فيرشلا يوبنلا ثيدحلا كلذل

 لهأ ىلع ةّصانلا ىرخألا ةفيرشلا ثيداحألا نم ةرثك ئصحي ال ام هديؤيو
 he اهعسو امل مهدحو tt لهأ قرط نم ًاعيمج اهركذ تئش ولو BB تيبلا
 ام وهو ءاهدحأ ىلإ انه ريشنو Sl ةيديهقلا ثوحبلا يف اهنم Ge دقلو «مخض
 هنأ wails ينلا نع , سابع نبا نع ؛نيطمسلا دئارف يف يعفاشلا ينيوجلا هجرخأ

 )١( ردصلا ديهشلا / ييدهملا لوح ثحب : 00-84.
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 رشع انثا يدعب يئايصوأ Oly « نييصولا ديس بلاط ىبأ نب ّئلعو , نييبنلا ديس انأ » :لاق

 . ۾ يدهملا مهرخآو «بلاط ىبأ نب ىلع مهلوأ

 ةرمس نب رباج عامس مدع صوصخب ثيدحلا بتك عيمج يف دراولا ليلعتلا BI اك
 هوبأ هربخأف كلذ نع هابأ لأس تح - 4# fall مالك نم هيلع ينخ امل

ALهب هربخأ ام ةّحص ىلع كشلا نم ًالالظ يلي - « شيرق نم مهلك» :لاق نإ  
 | | ٠ .ةرمش هوبأ

 :ب عامسلا مدع تاياورلا تلّلع دقف

#yاومّلكتو موقلا طغل ». 

 . .«سانلا جضو» وأ.

 .«سانلا veel ةملك لاقف» وا

 .«لاق ام عمسأ ملف سانلا خرصف» وأ
 .«اوجضو .سانلا ربكف» وأ

 .«نودعقيو نوموقي سانلا لعجف» وأ

 نم هجرختساو ليلعتلا اذه يلماعلا ىضترم رفعج ديسلا ةمالعلا ىصحأ دقو
 نمو ًاشيرق Sy sch دقو ءاهربغو ديناسملاو حاحصلا بتك يف Ul لهأ تاياور
 مهّرسي كلذ لب «« شيرق نم مهلك» : EE هلوق مهضغي نكي مل اهكلف يف رودي
 ,لوحو ةوق نم اوتوأ ام ّلكب هيلإ نوعسي اوئتف ام يذلا رمألا وه هّنأل ؛ مهحرفيو

 .جايهااذالف . هساسأ Joy هلجأ نم نوفلاحيو «نوداعيو ؛نورمآتيو «نوططخيو
 alld وه رمألا ناك ول جيجعلاو بخصلا اذاملو . جيجضلاو

 ام وهو ؛( مشاه ينب نم مهلك) :ةرابعلا لصأ نوكي نأ ًادج لمتهملا نف نذإ

 ,؟7١:؟ نيطمسلا دئارف (۱)

 VT g۷ : ىلماعلا ىضت رم رفعج ديسلا/ نوضراعملاو ريدغلا (۲)



 OLO يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 ىضترم رفعج ديسلا ةماعلا هيلإ راشأو , ةّدوملا عيباني يف يفنحلا يزودنقلا هيلع صن

Lata 

 نيلقثلا ثيدح : يناثلا ثيدحلا

 ue هتلالدو «ةباحصلا نم هاور نمو هقرط نايب عم «فيرشلا ثيدحلا اذه دم

 مهدوجول عاطقنا ال هّنأو ,نامزو نآ ّلك يف Ba تيبلا لهأب كّسقلا بوجو
 كّسقلا ىلع ثحلا ثيداحأ يفو» :هقعاوص يف يمتيهلا رجح نبا لاق «فيرشلا

 نأ اك Halal موي ىلإ هب كّسمتلل مهنم لهأتم عاطقنا مدع ىلإ ةراشإ تيبلا لهأب
 {AD كلذل دهشيو BLS» ضرألا لهأل ًانامأ اوناك اذهو .كلذك زيزعلا باتكلا

 . هظفلب ئهتنا a لهأ نم لودع aad نم فلخ ّلك يف » :قباسلا

 ئتح اقرتفي نل  ةرهاطلا ةرتعلاو ,زيزعلا باتكلا : يأ  امهّنِإو م : ا6 هلوقف

 نكي مل ولو ءامهنيب عاطقنا ّيأ دوجو مدع ىلع ةعطاق ةلالد Jog ضوحلا لع ادري

 a ادري ىتح اقرتفي نل » PM هلوق نم هجولا gh امل ًادولوم ال ئدهملا
 لب BB ّيدهملا مامإلا ةدالو ىلع ثيداحألا هذه ةلالد نعم وه اذهو . « ضوحلا

 | .ًاضيأ فيرشلا هدوجو رارمتساو

  pullثيداحأ يناثلا  falتيبلا 840 :

 مامإ IS نع دانسإلاب ةيورملا ثيداحألا تارشع ةلدألا نم وحنلا اذه يف رفوتت

 انرشأ دقو ًادج BS يهو . .AB يدهملا ةمامإب ةحّرصملا Sb تيبلا لهأ atl نم

kalسيلو .يفاكلا لوصأو نيدلا لامك يباتك يف اهدادعأ انركذو «لصفلا اذه يف  

 لهأ بنك اهتديأ دق ثيداحألا كلت il وه انه مهمل ا BI الإ ءاهركذ ةرورضلا نم

 ( gel:ةقرحملا 4 0



array 04ىفاكلا نع عافد  

 poly دعب ًادحاو LEI ىلع ّصنلا يف لت ئنلا نع ةيورملا مهثيداحأب ةّنسلا
 ةّدوملا عيبانيو «يعفاشلا ينيوجلل نيطمسلا دئارف عجار نمو «مهبلع ديكأتلاو

 طبسل صاوخلا ةركذتو «يكلاملا غابصلا نبال ةمهملا لوصفلاو «يننحلا يزودنقلل

 ةقيقحلا هذه GI ئريس RL لهأ بتك نم اهريغ تارشعو يلبنحلا يزوجلا نبا
 ليوأتلا ىلإ يدؤي يذلا وه بصعتلا By Shel اهيف ةهبش الو ,نايعلل ةلئام
 دروندقح عوضوملا سخبن ال نأ ل جألو.,ةثلاث فيعضتلا وأ «ئ رخ أ بيذكتلا وأ«ةرات
 دهاجم نع هدنسب نيطمسلا دئارف يف يعفاشلا ينيوجلادج رخأ ام وهو ody ًاثيدح

 نم وهو «عيبانيلا يف يننحلا يزودنقلا دئارفلا نع هلقنو .روهشملا يعباتلا ربج نبا

 ةعست هولتت « نيسحلاو نسحلا : ىاطبس هدعبو بلاط coll نب ىلع ىّبصو « : لَم هلوق
 ىلع ئضم اذإف «ىلع هنباف نيسحلا ىضم [PBI] :لاق ...نيسحلا بلص نم ةمئأ
 ليسوم ئضم اذإف «یسوم هنباف رفعج ئضم اذإف ,رفعج هنہاف دمحم ئضم اذإف .دمحم هنہاف

 هنباف يلع ئضم اذإف ىلع هنباف دمحم ئضم اذإف دمحم هنباف ىلع ئضم اذإف « ىلع هنباف

 ٠ ي ne tal ءالؤهف . ّيدهملا دمحم ةّجحلا هنباف نسحلا ىضم اذإف «نسحلا

 ,يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ئرخألا ثيداحألا نم ةلمج جرخأ م
 .ًاضيأ ىنعملا اذه دّكؤت اهلك , سابع نباو «يسرافلا ناملسو

 يناثلا مسقلا ةّلدأ

 2 :ةوببلاب رارقالا- لوألا ليلدلا
 مامإلا هنبا ةدالوب ام يركسعلا نسحلا مامإلا رارقإ Ghall لبقي ال اب تبث دقل

 ءاه رصح ال ةعيشلا مالعأو تاقث نع كلذ يف ةدراولا ثيداحألاو AA ٌيدهملا

 .لا// باب 1١0 :۳ رظناو ۷۹/7 باب (49 :۳ ةذوملا عيباني عجار )١(



 OVS يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - Jail بأبلا

 .راصتخالل اهنم ًادحاو ًاثيدح ركذن

 مشاه يبأ نع «قاحسإ نب دمحأ نع «ىيحي نب دمحم نع يورملا ثيدحلا وهو

 نأ يل نذأتف ٠ كنلأسم نم ينعنمت كتلالج : اه دمحم GY تلق» : لاق يرفعجلا

 نم كلذ ريغ ىلإ ''”«معن :لاقف دلو كل له يديس اي :تلق :fs لاقف ؟ كلأسأ

 .اهدرسل SEY يتلا ى رخأألا ثيداحألا

 لاجرلا بشك نم تئش ام ىلإ عجراف ٠ ةلالدو ًادنس ةيافكلا ثيدحلا اذه يفو

 ال يذلا يّبقلا راطعلا رفعج يبأ ئبحي نب دمحم ةلالج نع هولاق ام كينيع BL ىرتل

 نب قاحسإ نب دمحأ ةناكم ىلإ رظنا مث .رازي ًاروهشمو ًافورعم نآلا ىلإ هربق لاز
 مامإلا سفن نم .يّمقلا Yo يبأ يرعشألا صوحألا نب كلام نب دعس نب هللا دبع

 نب دواد ةلزنم ةمظع نع هولاق ام ىلإ رظناف تئش نإو AB يركسعلا نسحلا

 مث ..42 يرفعجلا مشاه يبأ بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب قاحسإ نب مساقلا

 امو pis ام رابتعالا نيعب ظح الو «ثيدحلا اذه دانسإ يف طئاسولا als رظنا

Sleeلعجاو  SSNلوقت نأ تئش ام لقو هللا . 

 :ةلباقلا ةداهمش يناثلا ليلدا
 دمحم تنب ةميكح ةرهاطلا ةيولعلا ,مامإ تنبو [col ةمعو !cel تخأ يهو

 تحّرص دقف BEE يركسعلا مامإلا ةمعو ,يداهلا مامالا cad ءا داوجلا

 ةدلاو سجرن رمأ تلوت يتلا يهو ؛"''هدلوم ةليل SB ةّجحلا مامالا ةدالو ةدهاشمب

 ضعب اهتدعاس دقو Paes يركسعلا نسحلا هيبأ نم نذإبو HBL ةّجحلا مامالا

 . لقط رادلا بحاص ىلإ ّضنلاو ةراشالا باب «ةّجحلا ١ :١54 OLS يفاكلا لوصأ ١(

 an آر نم ةيمست باب tod باتك "7 ١ يفاكلا لوصأ (؟)

 AYA باب-۲:٤۲٤/۱ نیدلا لامک (۴)



 .ثلاثلا ليلدلا يف يتأيس اك ًاضيأ كلذب ندهشو ةوسنلا

 : دخل Goll مامإلا ةيؤرب دهش نم_ ثلاثلا ليلدلا

 دعب سيلو ,نيمختلاو سدحلا نع ةديعبلا :ةدهاشملا وه ليلدلا اذه ماوقو
 دا ةّجحلا مامإلا ىأر هّنأب هسفن ىلع دهش نم ةرثكل رظنلابو .ناهرب نم نايعلا
 ركذنس اذل AB هتافو دعب وأ يركسعلا نسحلا مامإلا the يف كلذ ناك ءاوس

 داتعالا عم ماقما اهعم لوطيس ذإ .مهتاياور ليصافت يف ضوخلا نود طقف مهءامسأ
 مشاه ديسلل ّيدهملا Aull ىأر نميف يلولا ةرصبت يف كلذ نم درو ام ىلع رشابمل
 رداصم رابتعالا نيعب SEY عم «ضرغلا اذه هلك باتكلا اذه د al يذلا ينارحبلا
 ذإ « هيف ءامسألا لسلست ةاعارم مدعو «روكذملا باتكلا شماه يف تاياورلا جيرخت
 :مهو ,وحنلا اذه ىلع اوبتري مل

 07٠١, :داشرإلا ,8 / ١: 753١ يفاكلا لوصأ : دمحأ وبأ سيردإ نب ميهاربإ ١
 نب فسوي/داجتسملا £00 ١: يلبرإلل ةمغلا فشك VE / ٠١. :0؟ راحبلا ٠>

 | 07١. :يلحلا رهطملا نب يلع

 ٠٠١ :داشرالا ١: ۳۳۱ / ١ ىفاكلالوصأ : يروباسينلا ةدبع نب ميهاربإ - ۲
 OY +s داجتسملا 40٠:1 ةمغلا فشك. :۹/۱١ ۵۲ راحبلاا۲ :ىسوطلل ةبيغلا

 :٩ ۵۲ راحبلا,79/.: يربطلا/ ةمامإلا لئالد : يراصنألادمحأ نب دمحم نب ميهاربإ - ۴

 / نيدلا لاک ; افا ةّجحلا مامإلا ءالكو نم ,يزاوهألا قاحسإوبأرايزهم نی ميهاربإ - £

 ‹۲۸/۳۲:۵۲ :ylodl dV ىنحلا يزودنقلا ةدوملا عيباني :۹/٤٤۵ قودصلا

 ٠١. / ۳۷۲ :يفاصلا/ رثألا بختنم



 Te يدهملا ثيداحأ نم مهريغو َنيدّنقملا فقوم / عبارلا لصفلا - وألا بابلا

 LOA :ةّدوملا عيباني ١1/7814« :نيدلا لاك : يرعشألا دعس نب قاحسإ نب دمحأ_ه

 /نيلقشلا رون ENV :يسربطلا / ئرولا مالعإ ,.17/87 :01؟ راحبلا

 ةنيدم ١74, :ينارحبلا مشاه / زجاعملا عيباني (V/V 20 يزيوحلا

 OOTY ًاضيأ هل/راربألا ةيلح 0۹۸ :ًاضيأ هل/زجاعملا

 EW :يسربطلا/ جاجتحالا ۲۱/٤٠٤ :نيدلا لامك : ليكولا قاحسإ نب دمحأ - 5

 يلع نيدلا فرش/ تايآلا ليوأت ١/78 :07 راحبلا ۲۷٤ :ةمامالا لئالد

 يسوطلا يلع نب دمحم نيدلا دامع/بقانملا بقاث ء۱/۲۹۹ ١: ىجنلا ىنيسحلا

 .۲۲/۶۸۱ ١: يدنوارلا نيدلا بطق/ عئارجلاو حئارخلا You :( طوطخم)
 .00۷ :؟ راربألا ةيلح

 ةبيغلا ۱۸/٤٤٤ :نيدلا لامك : يدزألا كلملا دبع نب نيسحلا نب دمحأ ¥

 رحلا/ةادهلا تابثإ ۱/١ :0؟ راحبلا 4٦٤ :ةّدوملا عيباني NOY :ىسوطلل

 OVE :؟ راربألا ةيلح :4؟١ :ئرولا مالعإ ۳۹/1۷۰ :۳ ىلماعلا

  Aراحبلا ء۵١١٠ :ىسوطلل ةبيغلا : ىمشاهلا هللا دبع نب دمحأ 07: 0 / 5.

 مهثعب ,مهعم ثلاث لجرو (SY يارداملا بحاص قيشر عم هللا دبع نب دمحأ 4

 هب رفظلاو ّيدهملا مامإلا ربخ سسجتل ءارماس ىلإ دادغب نم يسابعلا دضتعملا

 ,مهرشو مهديك نم ىلاعت هللا هاجنأو هلزنم يف يلصي هودهاش دقو AA هلتقو

 ء۹۹ :۲ ةمغلافشك YEA :موهملاجرف LOA :ةّدوملا عيباني VEX : يسوطلل

 تابشإ Ved ليذ 0١ :41 راحبلا ١: 0/57٠ حئارجلاو جئارخلا

 ٠۸/0۹۷. :زجاعملا ةئيدم VAY :۳ ةادهلا



eeee eee peaateaseeaenas 00+066666626056042 همن م  eeeىفاكلا نع عاقل  

 لوصأ : 854 يركسعلاو يداملا [FLY باحصأ نم :رهطم نب دمحم نب دمحأ ٠

 66 :؟ ةمغلا فشك. :۱١۲ ىسوطللةبيغلاء" ٠١ :داشرإالا, :٥/٠۳٠ ىفاكلا

 1١/١4. :ة؟راحبلا

 ماق ىلإ هريغو «بويأ نب نسحلا هعمو .يئاتربعلا رفعج وبأ لاله نب دمحأ - ١

 21/7845 :۵۱ راحبلا YY :ىسوطلل ةبيغلا :قأيس اک .ًالجر نيعبرأ

 . ۳۳۷/۵۱۱ :۳و ۵1/٤1۵ :۳ ةادفلا تابثإ

 ١ نايدألا وبأ  poleراحبلا ء۵٥۷٤ :نيدلال امك : بط يركسعلا مامإلا ۵۰ :٠۳۲/

.0٤۷ SY راربألا ةيلح 0۹۷ :زجاعملا ةنيدم OPW ة؟و: ٤ 

 لاله نب دمحأ : مهنم ا يركسعلا نسحلا مامإلا سلجم مهمض ًالجر نوعبرأ ۴

 ae :لسلستلا poles عجار : هلح ىف هركذنس te هريغو مّدقتملا

VEنب دمحمو ,حون نب بويأ نب دمحمو :ميكح نب ةيواعم : مهنم .ًالجر نوعبرأ  

 :۲/٤۳۵ نيدلال امك: هلزنم یف ا يركسعلامامإلاهايإمهارأ ,يرمعلا نامثع

 ددعلا ۵ ۰ iY راربألا ةيلح 6 0Y: راحبلا ٤ :ئرولا مالعإ

 . ۲٠/۷۳ :ةيوقلا

 0٠۰/٤۹۳ :؟ يرونلا/ بقاثلامجنلا : دمحم gal يلقرهلا نسحلا نب ليعامسإ - ۵

 .01/71 OY راحبلا ۷۲۷ :؟ راربألا ةيلح « عبارلا بابلا نم-

 ١ - نب ليعامسإ  gle:ىبسوطلل ةبيغلا : يتخبونلا  VVEراحبلا ٠٤/١١ OYء

 ةادها تابثإ ٤۱۵ :۳/ ۵۵و 6١5 :۳/ة؟".

pall MLE Gl نع هدنسب قودصلا ىور ال يركسعلا مامإلا باحصأ VV 



 OV ٌيدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابل

 موي هباحصأ ىلع هضرعف .ًادمح هامسف دلو Mb دمحم GY دلو» : لاق

dllدتمت يذلا مئاقلا وهو ,مكيلع ىتفيلخو ىدعب نم مكبحاص اذه » :لاقو  

 ًاطسق اهألمف جرخ :ًاملظو ًاروج ضرألا تألتما اذإف «راظتنالاب قانعألا هيلإ

 BAL تابثإ ء١١ / 0١: ٠ راحبلا «۸ / ٤١١ :نيدلا لاك :« ۾ ًالدعو

Ve /YEY رثألا بختنم: AY باب 570 :ةّدوملا عيباني VAN ۳ ٠ 
\VA/YY يلحلا فسوي نب: the / ةيوقلا ددعلا 

NO/TYY:Y ىفاكلالوصأ :جحلاقيرط ىف ا هوأر مهريغونئادملا Jal ضعب VA 

 ء١١۱١ :ىسوطلل ةبيغلا , ١/١ يفاكلا ’Sool : باوسلا ةزوالج ضعب 9

 7/1 راحبلا

 .۸ :لسلستلا

 عجار .مدقتملا يراصنألا دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ مهنيب نم Shay نوثالث - ١

 .# :لسلستلا رداصم

 ٢۲ _ مهنيب نم ًالجر نوثالث  gal:نيدلا لاك : يتآلا يراصنألا ميعن 251/47١

 :ىسوطلل ةبيغلا " VO:45و 6/6 :0۲ راحبلا  ۲۱/۲۸و۹٤: ۲/۱۸۷
 هو  V/VOV:يسوطلا خيشلل حابصملا  OVدلبلا ء0۹ :ةمامإلا لئالد

VE ًاضيأ هل/(حابصملا) نامألا ةنج: VY : يمعفكلا/ نيمألا 

 ةدالو تريضح MB يركسعلا مامإلل اهادهأ ىتلا ينارزيخلا gle ىبأ ةيراج - ۴

 ةيلح 0١: ٠١/0, راحبلا (W/E :نيدلا لامك AB doug مامالا

 SUVA :۳ ةادها تابثإ of :؟ راربألا



ooYىفاكلا نع عافت ............6.666 666666662560. نيت تين نري تنين تمي فمة ممم مة ميمي ف فيتم  

 JEN: OY راحبلا VO/EVY : نيدلا لامك :يبيصنلا ءانجو نب نسحلا ىبأ دج 4

 ديسلا ةباسنلا/ ةئيضملا راونألا بختنم ٠/٠٤١ :؟ راربألا ةيلح ۳

 ١09. :ليفلا مثركلا دبع نب ىلع

ATTY :١ SUSI لوصأ :نيترم ّيدهملا مامالا ىأر ,ىلع نب رفعج Vo 

OY + :؟ ةمغلافشك 10٠«المستجاد: ,٠١/١14 :0راحبلا ١ oY داشرالا: 

 بحاص وهو VE :مقرب ينآلا بتاكلا ءالعلا يبأ نبا هعمو pill رفعج نبا - ١

 ّيدهملا مامإلا هب همّلع دقف «خلا ..ليمجلا رهظأ نم اي» :روهشملا ءاعدلا

 ۳٠۰۶١:۵۱ راحبلا ۳۰٤ :ةمامإلا ل ئالد : هلحم يف هركذنسو ,هيلع هللاتاولص

 ١10/1٠١. 7:1 ةادطاةابثإء؟ 0 :سوواط نبأ/ مومهملاجرفء1١/ثيدحلا ليذ

 ىلع هلل ئدهملا مامإلا جتحا دقو AB ّيدهملا مامإلا مع وهو باذكلا رفعج - ۷
 مامإلا Ah تتام نيح رادلا يف ئرخأأو .ثاريملا يف ةدحاو ,نيترم رفعج
 يه :لاقو «رفعج مهعزانف hall يف نفدت نأ ترمأو يركسعلا نسح ا

 هنع باغ مث « ؟ یه كرادأ رفعج اي و :لاقف Wee رخف led نفدت ال يراد

 ةيلح V/EY :07 راحبلا ,15/447 :نيدلا JUS : كلذ دعب هرب ملف
 .6460 :؟ راربألا

 : ىسوطلل ةبيغلا ٤۹۸ / VV :نيدلا لامك : ةعامجو ءورمع نب دمحم نب رفعج

YA10( راحبلا  YAY۲ / . 

 مّدقتملا يئاتربعلا رفعج gal لاله نب دمحأ هعمو ,حون نب بوتأ نب نسحلا - ۹

 AYA :مقر لسلستلا رداصم عجار .هركذ يقيس امم هريغو

 :ىلولا ةرصبت رخآ ىف ىنارحبلا ديسلا هركذ : يدايإلا نيسحلا نب نسحلا - ٠



 OOM eee eres يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 ىلإ ةلاحإلا عم AB ّيدهملا مامإلا ىأر Ge ةريبك ةعومجم عم 780/71

 ١" :يبسوطلل ةبيغلا : يميتلا هللا دبع نب نسحلا  VYحئارجلاو جئارخلا ١: ٤۷١
 :5؟راحبلا :40/84 :؟ةادهلا تابثإ .١٠/ثيدحملا ليذ ٠١ ليذ

 الحديث/١؟١.

YYف 2 ¥0 راحبلا ۳ :نیدلا لاک : ىبيصنلا ءانجو نب نسحلا  

 V/V :رثألا بختنم ۳۸/٦۷۰ :۳ ةادحلا تابثإ

PYقاحسإ نب ميهاربإ نب دمحم هباوج يف « كلا مساقلا وبأ حور نب نيسحلا _  

 :EVA جاجتحالا,؟ :5١ عئارشلا للع 0 ۰۷: pS :ةعجارملابئرح

 | ٤٤: AN/VYY راحبلا

 نيسحلا وبأو «مدقتملا مّيقلا رفعج نبا هعمو «بتاكلا ءالعلا يبأ نب نيسحلا وبأ - ٤

 , جرفلا ءاعد فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجع ةّجحلا مامإلا همّلع يذلا وه اذه

 دقارملا يفو ءاهعماوجو « ةعيشلا دجاسم يف أرقُي ام رثكأ امو ميظع ءاعد وهو
 مل نم اي « حيبقلا َرَتَسو ليمجلا رهظأ نماي» :هلوأو BBE تيبلا لهأل ةسدقملا

ddl ysئدتبم اي .حفصلا ميرك اي ءّنملا ميظع اي رتسلا كتهي ملو «ةريرجلاب  

 نيديلا طساب اي «ةرفغملا عساو اي ءزواجتلا نسح اي ءاهقاقحتسا لبق معنلا

 ..نيعتسم لك نوع ايو «یوکش ّلك ةياغ ايو ؛ئوجن JS ئهتنم اي  ةمحرلاب

 عطقناو « هللا بح يف باذ نم الإ هلوقي ال ءاعد als امك وهو ؛ « هرخآ ىلإ

ASG allنع ءاعدلااذه لثم يوري نم نوكي نأ اشاحو « ءيش  RAL 

Ydsلسلستلا رداصم عجار : VV 



ee 00یقاکلا نه ماف  

 حئارجلاو جئارخملا : ريرضلا قرتسملا نسحلا يبأ مع وهو .مق يلاو نيسحلا 4
 راحبلا VV :ةئيضملا راونألا بختنم 0+ + :؟ةمغلا فشك ١ ١7/41/7,

 , 51/111“ :زجاعملا ةنيدم ,8/الا/ GY ةعيشلا لئاسو ۲ ٠
 | AYAE\ :۴ ةادهلا تابثإ

 ؛ 84 يركسعلا مامإلا ةمع golbl مامإلا تخأ algal مامإلا تنب ةميكح - 1
 :نيدلالامك 5575/١  dalيسوطلل :  VEY:ئرولا مالعإ  PAEالبحار0١: ۳/۲

| YUNG هكو: 

 عجار .مدقتملا يروباسينلا ةدبع نب ميهاربإ عم للا مامإلا ثأر يتلا ةمداخلا - ۷

 .۲ :لسلستلا رداصم

 /؟؟١:19 ىفاكلا ل وص : هامس يلجعلا يلع نب ءوض بحاص سراف لهأنم لجر - "8

 ةادملا تابثإ ١1١. :ىسوطلل ةبيغلا .4/470 :نيدلا لاك 21:1
 OY 7١/95. راحبلا 37/441 ۳

| 

 : زاجحلاب ةلصتملا يحاودلا نم # ديفملا خيشلا ىلإ ةّجحلا مامإلا لوسر
 ,86 :ىسبطلا/نايبلا عئارذ ۷/۱۷١ %0 راحبلا ء۹۸ - ٤۹١ :جاجتحالا
 AAV :۲ مولعلا رحب ديسلا لاجر

 لسلستلا رداصم عجار .مدقتملا هللا دبع نب دمحأ عم ءيارداملا بحاص قيشر - ٠١
 A : مقر

 رداصم عجار .مدقتملا ليكولا قاحسإ نب دمحأ هعمو ءيئقلا هللا دبع نب دعس - ١



 OOO يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لولا بابلا

 EV و 3١8:0١ / 1١ راحبلا VAY :ىسوطلل ةبيغلا : ةروس ىبأ نبا ۲

 AA / NAV iY ةادحملا تابثإ

 .٠/ثيدحلا ليذ 79:0١ راحبلا 160: ىسوطلل ةبيغلا : لالب نب رهاط وبأ - ۳

 NY/EEY :نيدلال امك .۱۳/۳۳۲ ١: يفاكلا لوصأ : رصن وبأ مداخلا فيرط - ؛5

 06£ :" ةمغلا فشك NEA :يسوطلل ةبيغلا "هاو ٠٠١ :داشرإلا

 /ةيادطلا OW ZY OV :يدنوارلا تاوعد ”/ 08 ١ حئارجلاو جئارخملا

 / ميقتسملا طارصلا (OY :داجتسملا ء4۳ :ةدوملا عيباني AV» : ينيضحلا

 ۲٠/٠١ :0؟ راحبلا ۲۲۱ :يلماعلا AV ةيصولا تابثإ ۲١١ :؟ يطابنلا

 ةيلح ۳۱۹/۵0٠۰۸ :۳ ةادملا تابثإ ١١١ :زجاعملا ةنيدم 4/1٠ :ه١و

 O65 :؟ راربألا

 ةيلح ,, :5؟ راحبلا 4١ :نيدلأ لاک : يروسلا هللا دبع .. £0

OAS iY راربألا 

 فشك YO :داشرإلا ء۷ / ۳۳۱ :۱ GIS لوصأ : حلاص نب هللا دبع وبأ - 1

LOY داجتسملا: 5/5٠ OY راحبلا ٤۵؟ ةمغلا ٠١: 

 يف ةّجحلا مامإالا ىأر Qe» ليلجلا خيشلا ورمع gal يرمعلا ديعس نب نامثع - ۷

 رفعج وبأ لاله نب دمحأ هعم ناكو BB يركسعلا نسحلا هيبأ سلجم

 .هركذ She امم امهريغو ءامّدقت دقو «حون نب بويأ نب نسحلاو «يئاتربعلا

 دقو ء١١ :مقر لسلستلا رداصم عجار .ًالجر نيعبرأ مضي سلجما ناكو

 21/7371 ١: يفاكلا لوصا :ةّرم نم (AST AB olf هتدهاشمب كل يرمعلا ربخأ

 YEO :۵١ راحبلا PAV :ئرولا مالعإ .,؟8١و ۲۱۵و VEN :يبسوطلل ةبيغلا



PS ا 004 

SYO/0\\ :۳ slab) ols] AV ؟ راربألا ةيلح ء١/ثيدحلا ليذ: 

 ةبيغلا : ةدالولا ةيلمع يف ةميكح ةديسلا تدعاس ىلا ةلباقلا زوجعلا 6

 ةنيدم 01١, :؟ راربألا ةيلح 0١: ۲۸/۲١ راحبلا VEE :ىسوطلل

 OA :زجاعملا

 :0؟ راحبلا ٤۹۷ :؟ ةمغلا فشك : يقاب وبأ ينيسحلا يولعلا ةوطع ديسلا £4

 VY :؟ راربألا ةيلح 10

 ٠٠ :نيدلا لامك :رايزهم نب ميهاربإ نب يلع  YY / 550:يسوطلل ةبيغلا ١657

 و١05. نيلقثلا رون  VEY:ةمامالا لئالد  ۲۹١رحلا/ ةعجط ا نم ظاقيالا

 :ة؟و 5/9 :۵۲ راحبلا ۰1 :يلماعلا  BS ۱١و /ثيدحلا 0:.

4۲ 

 لاله نب دمحأ هعمو « 39١ ثلاثلا نسحلا يبأ نع يوارلا يدادغبلا لالب نب يلع ١

 - اومدقت دقو Be يرمعلا خيشلاو ؛حون نب بويأ نب نسحلاو ءيئاتربعلا
 ىلاعت هللا لجع.ةّجحلا مامإلا اودهاش SY» ميكح نب ةيواعم نب دمحمو

 ركذ يف مَّدقت اك - سلجلا ناكو ءال يركسعلا نسحلا هيبأ سلجم يف هجرف

 مُنَأِب مهسفنأ ىلع ةسمخلا ءالؤه apt دقو .ًالجر نيعبرأ مضي - يرمعلا

 NV :مقر لسلستلا رداصم عجار . كيل هيبأ سلجم يف هوأر

 ةبيفلا YEA :داشرإلا ۳/۳۲۸ ١: يفاكلا لوصأ :يزاوشألا ورمع - ۲
 / فراعملا بيرقت LEA :؟ةمغلا فشك EVE :ئرولامالعإ ء١٠٤٠ :يسوطلل

٤ : ghtتابثإ ء١ :؟ ميقتسملا طارصلا  slab]ء۵٤١۳ :۳  

 .078 :داجتسملا 064 :؟ راربألا ةيلح



 OOV Ss Gogall ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا ]وألا بابلا

 رهاظلاو ۷۰/٠٠١ :زجاعملا ةنيدم VY : ةيادملا : يرهوجلا دمحم نب ىسيع - ۴

 هللا Jone ةّجحلا مامإلل يرهوجلا دمحم نب ىسيع.ةيؤر ن ءاملعلا مالك نم .

  bs.فيرشلا هجرف ٠ |

 ليذ ٤۳۷ :نيدلا لامك ١: ۳/۵٠۵ يفاكلا لوصأ : يدنهلا ديعس وبأ مناغ - ه٤

 :NW ةئيضملاراونألا بختنم ۱/۰۹۵ ۳ حئارجلاو جئارخلا1/ثيدحلا

 OVD :؟ راربألا ةيلح 0۹۸ :زجاعملا ةنيدم YY/YV :0؟ راحبلا

 يذلا وهو , الفلا ةجحلا مامإإلا باون نم وهو (aves) ّيحوُرلا مساقلا وبأ 00

 نب De خيشلا قزري يكل ىلاعت هللا وعدي نأ 39 نامزلا بحاص مامإلا لأس
 ًادلو (ه ۳۲۹ / ت) هرصع يف مهبطقو ةعيشلا dle يّمقلا هيوباب نب نيسحلا

 نم ًادالوأ قزرو «نيسحلا نب لعل ّيدهملا مامإلا اعد دقو .هلأسف .ًاركذ

 ةّجحلا مامإلا ءاعدب دلو هّلأب رختفي قودصلا ناك دقلو Bi قودصلا مهنيب

 خيش نأ < .ةروهشم ةفورعم ةصقلاو «فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجع

 نيح قودصلل لوقي ناك ام ًاريثك دوسألا يلع نب دمحم رفعج ابأ قودصلا
 ةبغرلا هذه كل نوكت نأ بجعب سيل :ءاملعلاو ملعلا سلاح ىلإ فلتخي هارب
 ةبيغلا AY / 507 :نيدلا لاك Wb مامإلا ءاعدب 45 تنأو ,ملعلا يف

 AVE / ۷۹۰ :؟ حئارجلاو جئارخلا ٤۲۲ :ئرولا مالعإ 4 : يسوطلل |

 تابثإ 0١: 750 / 0١ راحبلا .YY :بقانملا بقاث ٥ :مومهملا جرف

 ثا "والك / AWWA ۳ ادا

 ۲۷۴ :ةمامإلا لئالد ء۸٤ :يسوطلل ةبيغلا : يندملا ميهاربإ نب لماك - 55

 عيباني «4 / 108 ١: حئارجلاو جئارخلا AV : ةيادهلا 44£ :؟ ةمغلا فشك

 V/VOY 20+ 9 1577/7725 YO راحبلا ,57؟؟ :ةيصولا تابثإ EV :ةّدوملا



 ىفاكلا نع عاقل eee c cece eee eee ee eee ene eaeenees م 00۸

 .0 7410£ : ةادهاتابثإ ١/1017" و ۷ و ۰ ۲

OVيركسعلا نسحلا دمحم يبأ ةمداخ ميسن اهعمو ءةيرام  BBةعاس ترضح  

 نم طقسي وهو هتأرو «فيرشلا هجرف Ube هللا لجع ةّجحلا مامإلا ةدالو
 YP :ئرولا مالعإ ۱٤١۷ :يسوطلل ةبيغلا 0/٤١١ :نيدلا لامك :همأ نطب
 ۳٤/1٩۸ :۴ ةادملاتابثإ .1/5 0( راحبلا ١: Y/60V حئارجلاو جئارخلا

 08 :؟ راربألا ةيلح

 ,؟1//؟١٠1: ةعجطا نم LM 01: ىسوطللةبيغلا : فلخ نب دمحأ نب دمحم -. ۸

 .؟/5 OY راحبلا

 VAG :ةمامإلا لئالد : ةعامج هعمو ىلع gal يدومحملا دمحأ نب دمحم 04

 اكل رفعج نب ىسوم مامإلا نبا ليعامسإ نب دمحم يوسوملا يولعلا ديسلا - ٠

 ١: T/7 يفاكلا لوصأ : : Goble هللا لوسر دلو نم ًاخيش el ¿ ناكو

٠ rola Ylيسوطلل ةبيغلا : VVYئرولا مالعإ : ALS VVةمغلا  : 

 ,0۲۹ :داجتسملا AS ۱۳ :0۲ راحبلا ۹

 ىلإ ,ميكح نب ةيواعمو !sport نامثع نب دمحم هعمو ,حون نب بويأ نب دمحم - ١
 لزنم ىف ئدهملا مامإلا اودهاش (cad ةراشإلا تّرم امك الجر نيعبرأ مامن

 VE ٠ :مقر لسلستلا رداصم عجار . هنم نذابو BL هيبأ

 مامإلا ىلإ لاومألا لمحل مق نم دفو هعمو يريمحلا سابعلا gal رفعج نب دمحم - 5
 ةافو دعب كلذ ناكو لاومألا هوملسو Yb مامإلا اودهاش دق مهّلكو .ةّجحلا

 ىلع ذوحتسي نأ باّدكلا رفعج لواخ دقلو . ايا يركسعلا نسحلا هيبأ
 لاومألا ملست نم مهعانتمال  هعم نمو سابعلا يبأ يف عقوي نأو ,لاومألا



 CL rr ٌيدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 :مهتع نينئاخلا ديك فرص Bi هللا نكلو ؛مهيلع ةفيلخلا هئادعتساب  هيلإ

 تابثإ ء٤ / 57:95 و١۳ / 407:07 راحبلا ء۲۹ / ٤۷٦ :نیدلا لاک

 ALY / AVY :۳ ةادهلا

 NV/EAG حئارجلاوجئارخلا :يدنوارلا باحصأ رايخ نم يجلعدلا دمحم وبأ 71

 ء١٤/ 0۹ OY راحبلا Y/VEV :۸ ةعيشلا لئاسو .507 :مومهملا جرف

 لئاسولا كردتسم VO / WE :زجاعملا ةنيدم ١۲١/1۹٠ :؟ةادحلا تابثإ

2/0 . 

VEيلباكلا ناذاش نب دمحم  galمامإالا ءالكو نم ,يروباسينلا يناذاشلا هللا دبع  

 :it :نيدلا لامك : هودهاشو ءب ةجحلا مامرا تازجعم ىلع اوفقو نيذلا

 .۵۷۲ :؟ راربألا ةيلح ء۲۹ OY راحبلا ٦ / ثيدحلا ليذ

 ءاي يركسعلامامإلا باحصأ نم وهو Gi dan gal يرمعلانامثع نب دمحم 6

 AB ةّجحلا مامإلل ةدهاشملا ريتك في ناك اقل ئدهملا مامإلا ءارفس نمو

 نسحلا مامإلا مهارأ دق Shey نيعبرأ مات ىلإ Gall نب دمحم يف رم دقو
 نم اهعمس هقفلا يف ًابتك فّنص دق هلي ناكو ,هلزنم يف ّيدهملا هدلو يركسعلا
 رظناو VE :مقر لسلستلا رداصم عجار . كيل th هنباو يركسعلا مامإلا

 EVA :جاجتحالا,؟؟١و 4 :يسوطلل ةبيغلا :4/44٠ نيدلا لاك كلذك

 ١6 :0؟ «۳/ ثيدحلا ليذ 0١: 0٠ راحبلا ء١ / ۳٣۰ :9 ةعيشلا لئاسو

 ةيلح ء١۵0٤ :۳ ةادطلا تابثإ Fo) SOY ۲۳/۳۰ :۵۲ ۸ ۳/تٽیدحلا ليذ

 vey راربألا

 ,559559و1؟؟9 و YVA و 6 :تاوعدلا جهم : ىنيسحلا يولعلا دمحم - ٦

 YY / ۳۰۷:۵۱ راحبلا



 ىفاكلا نع عاقل 0.0060. ا

 ىلإ ةلاحإلا عم ۲۸١ / ۲۷۹ :يلولا ةرصبت رخآ يف هركذ : مساقلا نب دمحم -

 حون نب بويأ نب نسحلاو ءلاله نب دمحأ هعمو ؛ميكح نب ةيواعم نب دمحم -
 Shay نيعبرأ pled ىلإ يدادغبلا لالب نب ّيلعو hire yall ديعس نب نامثعو
 عجار ١. و LV و VV G NN :مقر لسلستلا يف هيلإ ةراشإلا تّرم دقو

 AN :مقر لسلستلا رداصم

 راحبلا ١: ۳۳١ / ٠١, يفاكلا لوصأ 8b هآر نمع .يئانجولا دمحم وبأ -

OY / 1:0۲ 

 ىلإ يرمعلا نامثع نب دمحمو ,حون نب بويأ نب دمحم هعمو ؛ميكح نب ةيواعم -

 مهلك اوأر .10 و 5١ و VE :مقر لسلستلا يف رم امك الجر نيعبرأ مامت
 ١4. :مقر لسلستلا رداصم عجار . هل هيبأ لزنم يف ّيدهملا مامإلا .

 ,ةيرام اهعمو اإل يركسعلا يلع نب نسحلا دمحم يبأ ةمداخ «ةمداخلا ميسن -

 نطب نم طقسي وهو دولوملا اهنيع BL ت تأرو ةكرابملا ةدالولا ةعاس تردضح

 0 ةميكح هيبأ ةمع ةداهش ىلع ةدايز ءةيرام عم كلذب تدهش دقو ,همأ

 عجار . ءاسن عبرأ ةداهش هذهف ,ةدالولا ةيلمع يف اهتدعاس يتلا زوجعلاو

 .6ا/ مقر لسلستلا رداصم

 :YT : مقر لسلستلا رداصم عج ار اجر نيثالث ةلمج يف يراصنألا ميعن وبأ -

 راحبلا ۹/٤۳۲ :نيدلا لاک : يخركلا نسحلا نب دمحم بحاص نوراه وبأ -

ANV/ 40:04 

W 

VA 

14 

Ve 

 الا

۷۲ 

 فو



 OV يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

VEهيولوق نب دمحم نب رفعج ساقلا يبأ لوسر ماشه -  dheمهميظعو ةعيشلا  

 26٠١15 :؟ ةمغلا فشك ۸/۷۵ ١ حئارجلاو جئارخلا : هراصع يف مهنقثو

 تابثإ :41/57114 :زجاعملا ةنيدم ٤۱/0۸ PVP E845 :۵۲ راحبلا

 1١9/598 ١1. :۳ ةادطلا

Yo٠ :نيدلا لايك : جاحلا ينادمهلا .  / corراحبلا  i. :OYجئارخلا ۰ /  

 01/١. :۲ راربألا ةيلح ۷۸ ۲ حئارجلاو

VTدفولا لاجر ةصق تدم دقو ؛مدقتملا يريمحلا رفعج نب دمحم عم يّمقلا دفولا  

 VY :مقر

VYيذاحلا هيبأو يركسعلا نيمامالا باحصأ نم سوفنم نب بوقعي .  Babئأر  

 نم رمأبو «هيبأ تيب يف فيرشلا هجرف Ube هللا لجع ةّجحلا مامإلا

 .046 :؟ راربألا ةيلح ء١۹٩0 :زجاعملا ةنيدم

VAئدحإ ةنس يف ال يدهملا مامإلا ىأر ؛يناسغلا باّرضلا فسوي نب بوقعي  

al,اضرلا رادب ةفورعملا رادلا يف نيتئامو  Aّيدهملا مامإلا هملع دقو  

 :ةمامإلا لئالد V0 :يسوطلل ةبيغلا : BA دمحم ىلع ةالصلا ةيفيك

 ۱٤/۱۷ :۵۲راحبلا ٤۹۷ :سوواط نبا ديسلا/عوبسألا لامج ۳۰ ۰۰

 .1/89 :15 لئاسولا كردتسم AVA iY ةادهلا تابثإ ۲/۷۸ ٤و

 2,00 :يسوطلل ةبيغلا :ه ۳١۹ ةنس يف مامإلا ىأر ءيرفعجلا دمحأ نب فسوي -۹

 !dark نم ٠ bla :بقانملا بقاث «, 255:١ حئارجلاو جئارخلا



ovا  GU eee eee eeeيفاكلا نع  

 :زجاعملا ةنيدم AY Z VAL :۳ ةادطلا تابثإ 70 :0۲ راحبلا 56

۱ 

 ىلع هباحصأ عمتجيو مخضلا ددعلا اذه أطاوتي نأ ًادج لوقعملا ريغ نف «دعبو

 يف اا ّيدهملا مامإلا اودهاش !eg ًابذك نوعّديف « یتش نادلب نم mel عم بذكلا

 اذه نم لقأب feat رتاوتلا I عم ,هتافو دعبو هتايح يفو ا يركسعلا هيبأ لزنم
 .ءاملعلا رئاس قافتاب ددعلا

 نم ًاضيأ مهفو «مهاح فرعي مل نيذلا ليهاجلا نم ءالؤه يف Of :لاقي دقو

 .قلوي مل نكلو فرع

 ةعيشلا SUS نم ا مامإلا دهاش نميف GI انملع دعب اذه رضي ال :لوقنف
 ًافاعضأ هانرکذ ام asi مهو ,زمغم الو مهدحأ 3 نعطم ال نم مهمالعأو

 ةعبرأو ةئامالث ءاهز اوغلبف ّيدهملا مامإلا دهاش نم ددع يصحأ دقف « ةفعاضم

 AST تاف ام نوكي دقو ,''”صاخشأ

 ندم نم مهو مهريغو هئالكو نم Wh هآر نم ركذ دق قودصلا خيشلا BI ىلع
 .راصتخالل مهضعب ب ركذنس اصخش د نوتسو ةعبرأ مهددع غلب دقو «ىتش

 : هئالکو نمف

 .ءالعلا نب ساقلا :ناجيبرذأ لهأ نم -

 .رايزهم نب ميهاربإ نب دمحم :زاوهألا نمو -
 نب ORE نب دمحمو «يرمعلا ديعس نب ناؤعو ؛يلالبلا زجاح :دادغب نمو -

 .راطعلاو ,يرمعلا ديعس

 )١( وه نم  Gaga:يريربتلا ليلجتلا بلاط وبأ/ 0
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 . يمصاعلا :ةفوكلا نمو -

 .قاحسإ نب دمحأ :مق نمو -

 .ناذاش نب دمحم :روباسين نمو

 نب دمحو «يدسألا bl هللا دبع بأ نب دمحو ,يماسبلا :نادمه نمو -

 مهنم ءءالكولا ريغ نم لفن oly نم اّنأ

 .هلاذاشاب نبا :ناهفصأ لهأ نم -

 . ينيصحلا :زاوهألا نمو -

 هللا دبع .gly تخبون ينب نم بتاكلا قاحسإو « نسحلا نب دمحأ : :دادغب نمو -

cs tellيبأ نب مساقلا وبأو «يدنكلا هللا دبع وبأو « خورف نب هللا دبع وبأو  

 ؛ يلينلاو BB ٠ نسحلا al Uys خابطلا رورسمو ءسيبد نب ساقلا وبأو ءسيلح

 .يرازفلا نوراهو

 .نوراه نب نسحلا همعو ؛نوراه نب نسحملا يخأ نب دمحأ :رونيدلا نمو -

 مساقلا نباو « ىسوم نب مساقلاو «دمحم نب ey .ءافرلا رفعج وبأ :يرلا نمو -

 . ينيلكلا دمحم نب دمحمو ءنوراه نب دمحم وبأو ,لوسوم نب

 .سدارمو del نب لع :نيوزف نمو -

 «قاحسإ نب دمحم نب fey «بوقعي نب نيسحلاو «رضنلا نب نسحم ا :مق نمو -

 .دمحت نب دمحمو ,قاحسإ نب دمحمو

 .ءاجر وبأ :رصم نمو -

 . يببصنلا ءانجولا نب دمحم وبأ :نيبيصن نمو -

 .نوراه نب دمحمو ءدرمشك نب دمحو ؛نادمح نب رفعج :نادمه نمو -

 هوبأو ديزي نب لضفلا نب نسح او ,يرفعجلاو ءيمجعألا نبا :نميلا نمو -

 . يطاشمشلاو ديزي نب لضفلا



 سباقو «سرافو «ةرميصلاو ءروزرهش لها نم oly نم Leal ركذ اك
)0 

 . ورمو

 ؟ (ةسارفلاو ةريصبلا ةمعن نم ًاءزج ولو هللا هبهو نم ) يأر ام .دعب يردأ الو

 نأ لع اوقفتاو - قبسم طيطختب  اوعمتجا دق ءالؤه GT ..دعب ئرُي له
 مو - ig reall ةبيغلا ةدم يهو - ًاماع نيعبس ةليط يمالسإلا الملا ىلع اوبذكي
 ؟ رمألا ةقيقح ةعيشلا نم دحأ فشتكي

 عم بذكلا ىلع نقفتا له ؟ ةدالولا ندهش يتاللا ةوسنلا نع لوقي ام يردأ الو
 !؟ مهتائيبو مهتنسلأ تفلتخاو مهرايد تدعابت نيذلا ءالؤه

 تناكو ةرتفلا كلت اوشاع نيذلا بهاذملا ةاورو مالعأ نع لوقيس اذام 3
 ,هتاداشرإو .هحئاصنو «هلئاسر .دلب لك يف تاقثثلا مامإلا Sy ربع مهلصت
 ,زاجحلاو pany «ماشلاو «قارعلا يف هرماوأو «هتالصو ,هتيعدأو هثيداحأو
 ؟ ًاماع نيعبس دادتما ىلعو «ناريإو

 ةئام نم AST مهيفو (BA لهأ ءاملع نع لوقيس اذام als اذه is ول م
 مهتاجهلو مهعئابط تفلتخاو «مهرايد تدعابت خرؤمو ,ثّدحو ءرسفمو ,هيقف

 | ,lla نأ مهسفنأ ىلع اوعطقي يكل ةّرغ نيح ىلع اوعمتجا له ؟ مهن :ادلبو مهتاغلو
id jalنولوقيو  IE ihاک ؟ ًاقح دلو دق نامزلا رخآ يف هب دوعوملا ّيدهملا ن  

ateيدهملا مامإلا ةدالو ىلع يناثلا مسقلا ةلدأ يف  ABEهدوجو رارمتساو  
 .فيرشلا

 لا یس است ارج لو ل هوو eo رل لأ
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 : يخيراتلا لقنلا- عبارلا ليلدلا

 ىلع ةيمالسإلا راصمألا نم رصي IS نمو ءًادج ةريبك ةعومجم قافتا : هب ينعنو
 ,يعفاشلا مهبفو GE مهيفو ,يكلاملا مف AB ّيدهملا مامإلا ةدالو ليجست

 ءابلع قافتا نع ًالضف اذه سداسلا ليلدلا يف هيلإ ريشنس امك «يلبنحلا مهيفو

 رارمتساو لايجألا ىلإ ةدالولا Bole لقن ىلع مهيبأ ةركب نع ةيمامالا ةعيشلا

 رئاس دنع ررقم وه امك «بذكلا ىلع ؤطاوتلا هعم عنتمي ام اذهو ,فيرشلا هدوجو

 لقنلا نأ ىلع مهعمجأب اوقفتا دق 220( لهأ Bf ايس ال ؛ةياردلا بابرأو نييلوصألا
 .هنع رتاوتلاب لقن نمع ربخلا كلذ رودص ةّكصب يعطقلا ملعلا aly ام ربل رتاوتملا

 عيمج هيلع قبطنت 4 ّيدهملا مامإلا ةدالو ةثداحل يخيراتلا لقنلاو

 ele هلقن ام كنع عد «رابخألا رتاوت oly لوصألا ملع ىف ةررحلا تاحالطصالا

 ةمعن نم ًاءزج ولو ىلاعت هلا هبهو نم) دنع عدبلا يوذ نم peg Wt ةيمامإلا ةعيشلا

 ! ( ةسارفلاو ةريصبلا

 ةّنُسلا Jal لقن يف يتأيس ام ىلع حلطصملا رتاوتلا gal هراتخت فيرعت tel قبطو

 رخآ يف هب دوعوملا ئدهملا وه GL مهفارتعاو BB ّيدهملا مامإلا ةدالول مهسفنأ

 .لوقت نأ تئش ام كلذ دعب لق مث ,نامزلا

 :ةطلسلا فّرصت_ سماخلا ليلدلا

 رخآلا عيبر رهش يف كيل ّيدهملا مامإلا دلاو يركسعلا نسحلا مامإلا دلو

 « (ه ۲۵۵ /ت) زتعملا :مهو سابعلا gs كولم نم BW pole دقو am ۲۳۲ ةنس

 ,يسابعلا دمتعملا ناك دقلو a) ۲۷۹ /ت) دمتعملاو ء(ه TOV /ت) يدتهملاو



 يفاكلا نع عاقل را هكك

 ۲۵۸و (YOV نينسلا ثداوح أرق نمو BBE تيبلا لآ ىلع دقحلاو بّصعتلا ديدش
 مامإالا رمع نسم ,BAS ,همكح نم لوألا تاونسلا يهو (؟١٠51و ۲۵۹و

 دقلو ل تيبلا لهأ ىلع هدقح ئدم ملعي LE جراتلا بتك يف ءا يركسعلا

 رانيد ةئامثالث ىلإ جاتحا ST ىتح هديب ءيش نكي ملف هكلم ةدم يف ىلاعت هللا هبقاع
 ٠ .باذم صاصر ىف هومرف كارتألا هنم رجض Mg ges ةتيم تامو ءاهلني ملف

 ةرشابم يركسعلا نسحلا مامإلا ةافو دعب ace Zh هرمأ ةسيسنلا هفقاوم نمو

 يراوج سبحب رمألاو A Gael earl نع ثحبلاو Lads ًاشيتفت هراد شيتفتب

 الع ئرجو» .باّذكلا رفعج كلذب مهدعاسي هلئالح لاقتعاو ال دمحم يبأ
glدمحم يأ  BEكلذ ببسب  JSديدهتو «سبحو «لاقتعا نم «ةميظع . 

() 4, shee 
  « Arai y«لذو :فافختساو .

 نأ دعب رمعلا دمتعملا مهب الو «هرمع نم ةسماخلا يف ال يدهملا مامإلاو اذه لك
 نم رشتناو عاش امل توغاطلا شرع دهيس يذلا مامإلا وه ّيبصلا اذه SI فرع

SL alًالظ تنم ام دعب ًالدعو ًأطسق ايندلا ًالميس 88 تيبلا لهأ رشع يناث  
 ath هنقلأ يذلا إل يسوم نم نوعرف فقومك .ّيدهملا نم هفقوم ناكف ًاروجو
 . ضعب نم نوهأ رشلا ضعبو ءًايبص يلا يف - هيلع ًافوخ

 هلبق ناك نم اهفرع Uy , ةقيقحلا هذه فرع دق هدحو يسابعلا دمتعملا نكي ملو
Hallsنأ ىلع ًاصيرح ال يركسعلا نسحلا مامإلا ناك اذهو «يدتهملاو  

 .هيلاومو هتعيش نيب لإ يدهملا مامإلا ةدالو ربخ رشنني ال
aنع ًافشاك ةطلسلا فّرصت ناك  GETءا امامت اوكردأ دق سانلا رئاسو  

 ( obs YINديفملا خيشلا/ ۲:٠۳٠.
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 امنإو «نييومألا نم مهقبس نم ىلع الو مهيلع قبطني ال ةرمس نب رباج ثيدح

 Selly يحولا طبهمو .ةّوبنلا تيب لهأ مه ديحولا هقادصم

 مل ول !؟ نينس سم زواجتي مل لفط يف مهنايك ددهب - كّبرب - رطخ ّيأف الإو

 ظعلا يتآلا هرود ةرتاوتملا ثيداحألا تمسر ىتلا رظتنملا ّيدهملا وه GT اودقتعي

JSحوضو . | 

 نيب نم شيتفتل تالباقلا ثبو يراوجلا سبح نعم Ua ًاقح ًادولوم نكي م ولو

 لك ! نيتنس ةدمل ةبقارملا تحت !Balin تيقب ذإ ءقّدصت ال ةدم َنهتبقارمو .لمح

 نويعلا تب عم ,مهيلع عينشتلاو ا يركسعلا مامالا باحصأ ةدراطم عم اذه

 .رخآو نيح نيب هراد سبكو MBE ٌيدهملا ربخ نع سشجنلل

 ؟ فّلخي ملو تام ها هاخأ ET نم رفعج همعز ا عنتقت م ةطلسلا لاب ام م

Lalهيطعت نأ اهعسوب ناك  dieيبتنبو ثاريملا نم  ESاذه ريغ نم ءيش  

 ىلاعت هلا لجع نسحلا نبا نم اهفوخو اهرعذ ىلع لدي يذلا قمحألا فّبصتلا

 !؟ فيرشلا هجرف

 اهعفد يذلا وه هّقح Goo يذ JS ءاطعإ ىلع ةطلسلا صرح Sb لاقي دق , معن
 | هتداهش درجمب هدحو ثاريملاب رفعج لقتسي ال يكل دلولا دوجو نع يدرحتلا ىلإ

 اذه لث رمألا اذه نع Logout نأ كاذنآ ةمكاحلا ةطلسلا نأش نم سيل : لوقنف

 ىلإ باذكلا رفعج ئوعد ليحي نأ ىسابعلا ةفيلخلا ىلع ناك لب «بيرملا فّدصتلا

 ,تارم موي ّلك اهلثم لصحي ىتلا ثاريملا اياضق نم ةيضقلا Sf امس ال ,ةاضقلا دحأ

 مامإلا ةمع ًالثم يعدتسيف .ًايقيقحت ًارضحم حتفي نأ يضاقلا عسوب نوكيس اهدنعو



eens OVAيفاكلا نع عاق ءءء ءءء ءءء نين م مب بنفي ج نفث وففف  

 نسحلا مامإلا ىلإ نيبرقملاو «مامإلا يراوجو .همأو AB يركسعلا نسحلا
 IS يبني م ,مهتاداهش تبليو ,مهلاوقأ ىلإ عمتسي مث مشاه ينب نم يركسعلا
 انو ةعرسلا هذهبو ,ةطلسلا يف لجر ىلعأ ىلإ ةيضقلا هذه لوصو نكلو .ءيش
 نم LET عم ءاضقلا ةرئاد نع ةيضقلا جورخو Bb نسحلا مامإلا نفدي
 Sh عطقي كلذ JS ءم ام وحن ىلع مشاغلا ةطلسلا فرصت مث نمو «هتاصاصتخا

 تاقلح نم ةريخألا ةقلحلا وه دوعوملا ّيدهملا ّنأب نيقي ىلع تناك ةطلسلا

 ًاصوصخ BB رشع يداحلا مامإلا تومب عطقنت نأ نكي ال يتلا ةرّهطملا ةلسلسلا

 اقرتفي نل- ةرتعلاو «باتكلا : يأ - امهّنإو « ENG هلوق عيمجلا ىدل رتاوت نأ دعب

 ,هدوجو رارمتسا مدع وأ AB ّيدهملا ةدالو مدع ىنعمو « ضوحلا Ye ادري ئتح
 ؛ نييسابعلا نم (نينمؤملا ةرمإب) ئمست نمم دحأ هلوقي ال ام اذهو «ةرتعلا ضارقتا

JYمظعألا انيبنل بيذكت  Seهيلع ناه نم الإ نيملسملا نم دحأ هلوقي ال لب  
 ام ىلإ هتلالد فرصو نيلقثلا ثيدح ليوأتب هسفن عدخ نم وأ «بيذكتلا اذه رمأ

 .نيبم ناطلس هب تأي مل

 LA لهأ تافارتعا_سداسلا ليلدلا

 ,نيققحلاو ,نيخرؤملاو «نيرسفملاو .نيثّدحملاو .ءاهقفلا تافارتعا تغلب
 مامإلا ةدالوب Gre فارتعا ةئام نم AST At لهأ نم باّتكلاو ءءابدألاو
 ئدهملا نسحلا نب دمحم مامإلا BL مهفصن ىلع ديزي ام حرص دقو Hb يدهملا
 .نامزلا رخآ يف هروهظب دوعوملا مامإلا وه ,فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجغ

 ةلصتم اهتدجوف .اهباحصأ تايفو بسحب تافارتعالا هذه تبتر دقو
 ميرصتلا بحاصل «قحاللا يرصتلا بحاص ةرصاعم' رذعتت ال ثيحب ,نامزألا
 ركذن فوسو .رضاحلا Lady ىلِإو ئرغصلا ةبيغلا رصع نم ءادتبا كلذو ,قباسلا
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 ركذب ءافتكالا عم «مهرود يتأي اغير مهرداصم يف اهيلع تفقو يتلا مهضعب لاوقأ
cleثيح .لصفلا اذه يف اهليجست رذعتل ؛ مهاوقأل ضرعتلا نود طقف نيرخآلا  

 ةئام ىلع ديزي ام بصانلا مازلإ باتك يف مهنم ًادحاو نيرشعو ةعست لاوقأ تغلب
 GAN يف هركذنس ام Sf ىلع ؟ مهلك مهاوقأ ليجست عم لاحلا فيكف . ةفيحص
 يتلا ةيمامإلاةعيشلا بتك نم كلذ انذخأ ليلد وه شماهلاف هردصم ئإإةراشإلا نود
 ةنسو ناكم عم ةفيحصلا مقرو ءزجلامقر ليجستب اهئانتعا عم SUH اذه ىلإ تقبس
 stil ةغالبلا جهت يف رظتنملا يدهملا باتك بابلا اذه يف اهعسوأ نم لعل ؛ عبطلا
 نيذلا ةّنّسلا لهأ تالاجر نم نيلجرو ةئام هيف Sd ثيح «ينايإ هيفف يدهم
 ضديعتلا نود اهفئاحصو اهئازجأب مهرداصمو مهئامسأركذب ًايفتكم alls اوفرتعا
 نيثالث نم برقي ام هتاف دقو ءةقدب [egal هتطساو نييعت ىلإ !plas ايرو , مهلاوقأل

oeاعيش هيلع كردتسن ملو هيلع انداتعا لج ناكو  LEYلإ ينقبس هتاف  
 .نورقلا بسحب بيترتلاو عمجلا ىلع ًارصتقم ليلدلااذه يف يرود داع وح هرغ

 « عبارلا نرقلا لاجر »

 دنسملا :هباتك g(a ۷ /ت) ينايورلا ركب وبأ نوراه نب دمحم - ١
 .(طوطخم)

 . (ها"١٠/ت )يربطلاريرج نبا ذيمالت نم يدنكلا gle نب ميهاربإنب دمحأ ۔ ۲

 ديلاوم :ىف (ه ۲۲۲ /ت) يدادغبلا ركب gal جلثلا يبأ نب دمحأ نب دمحم - ۴

 ALA 701:1 يرئاحلا يدزيلا يلع خيشلا/ ( هجرف (JRE بئاغلا ةجحلا تابثإ يف بصانلا ماز
 :٠١ ٠٠. يناميإ هيقف يدهم خيشلا/ ةغالبلا جهن يف رظننملا يدهملا (1)

PHنيثالث باتكلا ققحم هيلع كردتسا دقو ١" ۲۷ :يوسوملا ديعس دمحم ديسلا/ رشع يناثلا  
 HAN لهأ دنع رظننملا دوعوملا يدهملا 17-84 ص ردصملا شماه يف امك ELSI Jal نم الجر

dale770:١-57, يركسعلا نيدلا مجن خييشلا  



211101000 SSSECE SOOT STOO OTCSTOEEOSEOOEEOOOEE 0۷۰ 

HEYًاضيأ عوبطمو .ديفملا خيشلل ةبيغلا يف ةرشعلا لوصفلا باتك نمض عوبطم  

 .فرشألا فجنلا ه ٠۳۷١ / ةنسل يدنوارلا رداون :باتك عم

 لهأ نم وهو PME) /ت) يبيصخلا هللا دبع وبأ نادمح نب نيسحلا - ٤

 ةيادملا هباتك يف درفأ «حصأ لألاو ,تبثي لو att ليقو .نيفصنمل ةا
 باب) مسا هيلع قلطأ ءرشع عبارلا بابلا وهو ءال ّيدهملا مامإلا يف LL ئربكلا
 AB يدهملا مامإلا ةدالو نع بابلا اذه يف ثّدحت دقو 3A) رظتنملا يدهملا مامإلا

 Mesh روما نم BB هب لصتي امو «هتافصو ,هنكحو ,هروهظو .هتبيغو

 .ةيولعلا ةلسلسلا رس :يف ء(ه ۳١١ /ت) يراخبلا هللا دبع نب لهس 0

 نم تأدتبا يتلا ىرغصلا ةبيغلا ةرتفل نيرصاعملا نم مهلك ةسمخملا ءالؤهو

 .IB ئدهملا مامإلا ةدالوب مهحيرصت GF ينعي اذهو ىه ۳۲۹ ةنس ىلإ ه 510 ةنس
 أ ىلع ّلكلا قافتا ةيمامإلا ةعيشلا ريغ نم مهنوكو ؛هتبيغ ةرتفل مهترصاعم عم
 ملول لفط ةدالو خرؤملا ليجست ةميق اف إو ءًادج ميظع نأش هل هل يدهملا مامإلا

 . مهسفنأ SLAIN لهأ ءاملع اهبلإ قباستي ئوصق ةيمهأ دولوملا كلذل نكت
 .م18960١/ نديل dab YY وا ؟: مولعلا حيتافم : يفء(ه 7/17/ت )يمزراوخلا 7

 « سماخلا نرقلا لاجر »

Vىف (ه ٤١١ /ت) يدادغبلا حتفلا وبأ سراوفلا يبأ نب دمحأ نب دمحم -  
 . ١ ط ۲۹ص يرونلا ثٌّدحملل راتسألا فشك يف امك .4 :مقر ثيدح .هنيعبرأ

 .ئدهملا يف ًاثيدح نيعبرألا :يف (ه ٤١١ /ت) يناهبصألا ميعن وبأ -۸

 .رشع عبارلا بابلا ATV YOY :ئربكلا ةيادهلا ١١(



 OVS يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا- لوألا بابلا

 -فراعم اراد Vb  نايإالا بعش :يف(اه /٤0۸ ت )يقهيبلانيسحلانب دمحأ 4

 ١ .دنها

 « سداسلا نرقلا لاجر »

 ء(ه ٠٠١ /ت) ةيسرافلا ةغللاب صصقلاو خيراوتلا لمجم باتك فلؤم ٠

 .نارهط يف عبط 2:16: ص

 باشخلا نباب فورعملا دمحم وبأ دمحم نب دمح نب هللا دبع نب دمحم ١

(a OF Ve)ديلاوم خيرات :باتك يف اک  TEI 

 يف امك BBE نيسحلا مامإلا لتقم :يف (ه 018 /ت) يفنحلا يمزراوخلا - ١

 .ةغالبلا جهن يف ّيدهملا مامإلا

Vtيعفاشلا يكفصخلا ةمالس نب ىيحي  (ت/ OVAه )ةركذت يف امك ء 

Gal gal١ .”يزوجلا نبا طبس ةمالعلل  

VE(ه 040 /ت) يقرافملا دمحم نب هللا دبع  By pallخيرات :يف قرزألا نباب  

 . "”ناكلخ نبال نايعألا تايفو يف ابك .نیقرافایم

 « عباسلا نرقلا لاجر »

 .(ه WY /ت) هللا رونب ءيضتسملا نب دمحأ يسابعلا هللا نيدل رصانلا

 :ءارماس ةنيدم يف لاق نادلبلا مجعم :يف (ه 77 /ت) يومحلا توقاي - ١

 Sa جرخي مهيدهم نأ ةعيشلا معزت يذلا اهعماج يف فورعملا بادرسلا اهبو»
 ,جاتلا يف هانركذ امك نينمؤملا ريمأ dl دضتعملا ىأر نم رس كرتو لاق نأ

 )١( ؛صاوحلا ةركذت ٠٠١.
OW/AVAE نايعألا تايفو )۲( 



Td ee eee ec errr es 0۷۲ىفاكلا  

 مئاقلا بادرس هب GI ةعيشلا معزت يذلا دهشملا عضوم لإ اهنم قبب مل ئتح تبرخو

 نسب ىسوم نب يلع نب دمحم نب يلع مامإلا ربق ءارماسبو لاق نأ ىلإ ّيدهملا

 ةعيشلا معز يف رظتنملا باغ اهبو ؛نييركسعلا ىلع نب نسحلا هنباو ءرفعج
)\( 

 «ةيمامإلا

 ,مامإلا ةدالو راكنإ ينعي ال (ةعيشلا معزت يذلا وأ «ةعيشلا معز يف) هلوق َّنإ

 . هتمامإو اقل هتبيغ ىف hill ىنعي لب

 ءالبرك نع دعبت فرشألا فجنلا ّنأ تمعز :هريغل لوقي نم لوق لثم وهف

 ةنس لوتقملا ينادمهلا يروباشينلا ميهاربإ نب دمحم راطع نيدلا ديرف - ۷

 . ""ةّدوملا عيباني يف امك .تافصلا رهظم :يف (ه ۲۷)

VAميراتلا يف لماكلا : هباتك يف (ه 71١ /ت) نيدلا زع يرزجلا ريثألا نبا , 

 دحأ وهو «يركسعلا يولعلا دمح وبأ فوت اهيفو» :ه ٠٠١ ةنس ثداوح يف لاق

 هنودقتعي يذلا دمحم دلاو وهو «ةيمامالا بهذم ىلع رشع ينثالا ةفألا

Me tell 

 ١55 :باب AS تاحوتفلا :ىف (ه WA /ت) ) يبرعلا نب نيدلا ييحم - 1

 يديألا نكلو » ينارعشلل رهاوجلاو تيقاويلا يف امك ,نيتسلاو سماخلا ثحبملا يف

 . ءارماس ةنيدم هركذ دنع ۱۷۸ و١۱۷۱ و ۱۷۲:۳ نادلبلا مجعم )١(

 LAV باب_11١ :۳ ةد وملا عيباني (؟)

 (AVY ةنس ثداوح رخآ ىف ۲۷٤:۷ خيراتلا يف لماكلا (۳)



 OVP يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عيارلا لصفلا لوألا بابلا

 ذإ pag ئرخألا باتكلا تاعبط نم هتفذح يمالسإلا ثارتلا عئادو ىلع ةنيمألا

 هيلع Jai دق ينارعشلا ريغ BI عم يسفنب هتعبتت امك كلذ بابلا اذه يف دجوي ال

 .نيبغارلا فاعسإ يف ناّبصلاو ءراونألا قراشم يف يوازمحلاك

Je3 ئدهملا مامإلا دلوم ركذ نأ دعب ينارعشلا Bنيدلا يبيح خيشلا ةرابعو»  

 جورخ نم دب ال هلأ اوملعاو :تاحوتفلا نم ةئامثالثو نيتسلاو سداسلا بابلا يف

 ًالدعو ًاطسق اهألميف ,Ub ًاروج ضرألا Le < جرخي ال نكلو BB يدهملا

 .ةفيلخ لا كلذ يلب تح مويلا كلذ ىلاعت هللا لوط دحاو موي الإ ايندلا نم نكي مل ولو

 يبأ يلع نب نيسحلا هدجو ءال ةمطاف دلو نم AME هللا لوسر ةرتع نم وهو
 نم هركذ ام رخآ ىلإ «.. قنلا the مامإلا نبا يركسعلا نسح هدلاوو «بلاط
 ْ 1 , ©" هاطلا بسنلا

Veنيدلا بحم  galذيملت يدادغبلا راجنلا نسح نب دومحم نب دمحم هللا دبع  

 .(ه 5437 /ت) يزوجلا نبا

 ةآرم يف امك ,رظتنملا ّيدهملا ةلاسر يف ء(ه ٠ /ت) يومحلا نيدلا دعس - ١

 .يماجلل رارسألا

VYيعفاشلا ةحلط نب دمحم نيدلا لامك  (ت/ VOYه ) لوؤسلا بلاطم :يف, 

 اضزلا يلع نب عناقلا نب لكوتملا يلع نب صلاخلا نسحلا نب دمحم مساقلا يبأ» :لاق

 ,ةّجحلا . ّيدهملا .بلاط يبأ نب نينمؤملا ريمأ ئضترملا يلع نب يكزلا نيسحلا

 .«هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مهيلع رظننملا حاصلا فلخلا

 .م 159/8-1909/ رصمب يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم ٠١١:۲ ينارعشلا / رهاوجلاو تيقاويلا ١١(



 ىفقاكلا نع عاقل yee cece eee eee ance ae ee ه 0مم ممم ena م جنم ميمي ب ممف هالك

 :اهوأ ءًاتايبأ دشنأ م

 ياس !duly Gow جهنم اذه هللا ٌهَدَبَأ ْدَق thy فَلَا اذه

 .صاونملا ةركذت :يف ء(ه 505 /ت) يلبنحلا يزوجلا نبا طبس ةمالعلا - ۴

 هللا دبع وبأ :هتينكو AB بلاط يبأ نب he نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم
 وهو .يلاتلاو ,رظتنملاو All old بحاص .ةّجحلا فلخلا وهو مساقلا وبأو

۲ 57 ~ ares رخآ 

 يف (ه 10۸ / ةنس لوتقملا) يعفاشلا يجنكلا هللا دبع gal فسوي نب دمحم - ٤

 نم ةفيحص رخآ يف ل يركسعلا نسحلا مامإلا نع لاق ؛بلاطلا ةيافك :هباتك
 نيثالثو نيتنثا ةنس نم GEM عيبر رهش يف ةنيدملاب هدلوم» :بلاطلا ةيافك

 ‹ نيتئامو نيتس ةنس لؤألا عيبر رهش نم نولخ ?ol ةعمجلا موي ضبقو ,نيتئامو

 نفد يذلا تيبلا يف «ىأر نم رسب هراد يف نفدو Ae نورشعو نام ٍذئموي هلو

 هركذنو باتكلا متخنو . هيلع هللا تاولص رظتنملا مامإلا :وهو !an فلخو .هوبأ هيف

 .«ادرفم

 رابخأ يف نايبلا) : مسا هيلع قلطأ ًاباتك ّيدهملا ركذل  هّرد هلو - صصخ مث

 ناك ةريثك ًارومأ هيف لوانت «بلاطلا ةيافك ةياهنب عوبطم وهو (نامزلا بحاص

 ًالدعو ًأطسق ايندلا Se نأ ىلإ هتبيغ ذنم ًايقاب ًايح ا يدهملا نوك تابثإ اهرخآ
۳y f, 

OT ery ًابلظ تئلم امك 

 .رشع ىناثلا بابلا V4 :؟ لوؤسلا بلاطم )1(
 :FY صاوحلا ةركذت (؟)

 .نورشعلاو سماخلا بابلا ۵۲١ :نامزلا بحاص رابحأ يف نايبلا ()



 OVO ٌيدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّدقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 .ةيلهاج ةتيم تمي مل يذلا يعفاشلا يجنكلا ىلاعت هللا محر

 نمض .(يونئثم) هرعش يف (ه WY /ت) يمورلا يخلبلا نيدلا لالج 6

 .«دننك يم تمالس ناتسم ! يلع نادرم رورس glo :هتديصق

 .كيلع نومّلسي نيرومخلا ةعامج َّنِإ ! لع اي لاطبألا دّيس اي :اهتمجرتو

 رابك نم وهو LAN هتديصق يف Ce WY /ت) يجونقلا نيدلا ردص

 ىف إل ئدهملا نسحلا نب دمحم مامإلا ركذ ,ةّنّسلا لهأ دنع ةفسالفلاو ءافرعلا

 ۴١. / مقر تحت «يرونلا ثّدحملل راتسألا فشك يف امك « ةيئارلا هتديصق

 نب دمحم مساقلا وبأ» :لاق ؛نايعألا تايفو :يف (ه 58١ /ت) ناكلخ نبا ۷

 HEY رشع GU ald روكذملا col hl دمحم نب يداملا ىلع نب يركسعلا نسحلا

 ةعمججلا موي هتدالو تناك ..ةّجحلاب فورعملا ةيمامإلا داقتعا ىلع رشع ينئالا

 خيرات) يف قرزألا نبا ركذو ..نيتئامو نبسمخو سمخ ةنس glad فصتنم

(og tyةنس لوألا عيبر رهش عسات دلو روكذملا ةّجحلا نأ  LEنيسمخو  
é . 5 at 7 8 )\( 

 8 «..حصألا وهو «نيسمحو تس ةئس نابعش نماث يف ليقو «نيتئامو

 موي وه  فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجع- هتدالو يف تباثلا حيحصلا Bf دم دقو

 ةعيشلا روهمج قفتا كلذ ىلعو ءنيتئامو نيسمحو سمح ةنس نابعش فصتنم ةعمج ا

 .مهيدل اهرتاوتو !GLEN رفاظتل

 يزودنقلل ةّدوملا  we! : Aتال (¥)

 )١( نايعألا تايفو ٤ :٠۱۷١/01۲ .

 ةّدوملا عيباني (؟) ۳: ۱٤۳٩باب /۸۷.



 يفاكلا نع عاقل 0.6.0000... 000066... مجم جد هيمن معونة همةيم ونة مممممو مالك

 يف اک ats يف ءاه ٨٩٩ /ت) (مور نياوس) ليزن ,يرصب نب رماع - 4
 .راونألا تاذ : مساب ٤ :0 نيفلؤملا مجعم

 « نماثلا نرقلا لاجر «
 :يف (ه ۷۳١ / وأ ه ۷۳١ /ت) يناشاكلا دمحأ نب قازرلا دبع نيدلا لامك ٠

ditناريا رد فوصت همشج رس» باتك يف اک .نايتفلا صئاصخ يف ناوخإلا » 

 5١5. :ص يسيفنلا ديعسل

 ء۳۴۳۷ :؟ نيطمسلا دئارف :يف (ه ۷۳۲ /ت) يعفاشلا يثومحلا ينيوجلا - ١"
 .توريب عبط

 رابخأ يف رصتخلا :هباتك يف (ه 777 /ت) ءادفلا وبأ يلع نب ليعامسإ - ۲

 .ه ۲۵۳ ةنس ثداوح ٤۵ :؟ رشبلا

 ىف امك .(ه 75 /ت) ىعفاشلا ىنانمسلا ةلودلا ءالع دمحم نب دمحأ - ۳

 1 .اسراب هجاوخلل (باطقاو لادبا ركذ نوماريب باطخ لصف) باتك
 يف (ه ۷٥١ وأ ۷٤۸ وأ ۷٤۷ /ت) يدنرزلا فسوي نب دمحم نيدلا سمش - 4

 .( طوطخم ) لوسرلا لآ لضف ةفرعم ىلإ لوصولا جارعم : هباتك

 Re نم ربخ ىف ربعلا :يف (ه ۸ /ت) يبهذلا دمحم نيدلا سمش

follyمالسإللا لود . 

 نسحلا نب دمحم دلو-ه ۲۵١ ةنس :يأ- اهبفو» :ربغ نم ربخ يف ربعلا يف لاق
 قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم نب اضرلا يلع نب داوجلا دمحم نب يداها لع نبا
 يدهملاب هبقلتو RRL فلخلا ةضفارلا هبقلت يذلا مساقلا وبأ ينيسحلا يولعلا
 OG pe NEE وهو «نامزلا بحاصب هبقلتو ,رظتنملاو

 ,148 :مالسإلا لود خيرات : رظناو تيوكلا ةعبط iY ربغ نم ربخ يف ربعلا(١)



 VY Gopal ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصغلا - لوألا بابلا

 هديزك خيرات :هباتك يف (ه 7/5١ /ت) يفوتسملا ركب يبأ نب هللا دمح ۔

 :ش ا.ه VTS / ةنس نارهط عبط "1١و ٠١ ص

 نبا مراتب فورعملا رصتخملا dae ليذ :ىف (ه ۷٤۹ /ت) يدرولا نبا د ۷

 .راصم عبط ,ه 04 ةنس ثداوح يف ۳۱۸ ١: يدرولا

 هلقنو YT :؟ تايفولاب يفاولا :يف (ه 714 /ت) يدفصلا نيدلا حالص _ ۸

 AV :باب ةدوملا عيباني يف gull يزودنقلا هنع

 يف ةرهازلا ضايرلا :يف ف (ه 710 /ت) يعفاشلا يريطملا دمحم نب هللا دبع 9

 AY ص يرونلاثدحملل راتسألا فشك يفامك ,ةرهاطلا as fey ّىنلا تيب لآ لضف

 يف نانجلا ةآرم :يف ء(ه 718 /ت) يعفايلا يعفاشلا يلع نب هللا دبع - ٠
 نب نسحلا دمحم وبأ يركسعلا فيرشلا يفوت اهبفو» :لاق ھه ٠ ةنس ثداوح

 رشع GWEN دحأ قداصلا رفعج نب اضرلا ىسوم نب Ue نب دمحم نب يلع
 فرعيو باد درسا بحاص «مهدنع رظتنملا دلاو وهو «ةيمامإلا داقتعا ىلع

 ٠ .«ةبسنلا هذهب فرعي ًاضيأ هوبأو يركسعلاب

 لهأو All ةّدوم :يف (ه VAT /ت) ينادمهلا دمحم نب باهش نب يلع - ١+
 (b gla) دابعلا

 «عساتلا نرقلا لاجر»
 :يف ء(ه ۸٠١ /ت) يفنحلا يبلحلا ةنحش نب دمحم ديلولا وبأ نيدلا بحم - ۲

 جورم ةيشاح يف حوبطم 534 ; ١: رخاوألاو لئاوألا رابخأ يف رظانملا ةضور

 .ه ١١١1 / ةلس es بهذلا

 يدنبشقنلاىفنحلااسراب هجاوخب فورعملايراخبلادومحم نبدمحم نبدمحم 48

 AY ةنس ثداوح ىف 175:7 نانجلا ةأرم )1(



 يفاكلا نع عاقل SEES SEES 6666660 مهموم منهم م مهجن جهنم جو ومف 0۷۸

 .( طوطخم ) باطخلا لصف :يف (ه ۸۲۲ /ت)

 يدنهلا يدابآ تلودلا يلوازلا رمع نب نيدلا سمش نب دمحأ نيدلا باهش . ٤

 : هباتك ىف ؛( جاهولا جارسلاو جاوملا رحبلا ) :ريسفت بحاص (ه ۸٤۸ / ت ) يفنحلا

 YY :۱ بصانلا مازلإ يف اك «تاداسلا بقانم ىف ءادعسلا ةياده

 لوتقملا) ,يناهفصألا يدنجخلا هكرت ةجاوخلا نيدلا ردص نب نيدلا لضفأ £0

 .للعلاو ةلدألا حيقنت :يف ء(ه ٠۰ ةئس

 لوصفلا :ىف اه 06 / ت ) يكلملا غابصلا نب دمحم نب يلع نيدل رونا

 فلحملا < mt مساقلا يبأ ركذ يف) :رشع يناثلا لصفلا صصخ ثيح .ةمهملا
plaاذهب جتحا دقو ء(رشع يناثلا مامإلا وهو «صلاخلا نسحلا دمحم يبأ نبا  

 ىلإ هتبيغ ذنم ًايقاب Le ّيدهملا نوك ىلع لدي امو :يعفاشلا يجنكلا لوقب لصفلا
aNمرم نب ىسيع ءاقبك هئاقب يف عانتمأ ال هّنأو  ablyءايلوأ نم سايلإو  ail 

 5 ,OEM باتكلا وه هللا ءادعأ نم نيعللا سيلبإو ءلاّجدلا روعألا ءاقبو
 .ةرهطملا ,ZA ,ميركلا ol all نم هتلدأ دروأ

 عيباني يف اك .فراعملا رد :يف a AOA) /ت) يماطسبلا نمحرلا دبع - ۷

 ۸٤. / باب bl يزودنقلل ةّدوملا

£Aىعافرلا ىطساولا مازخ دمحم نب هللا دبع ديسلا نبا دمحم نيدلا جارس -  

 ء١١٤٠ :ص رايخألا ةيمطافلا ةداسلا بسن يف رابخألا حاحص :يف ءاه ۸۸۵ /ت)
 .ھ ٠١١١ / ةنسل رصم عبط

 لئالدو اط يدهملا مامإلا ةدالو خيرات باتكلا اذه يف ركذ دقو ؛  غابصلا نبا/ ةمهملا لوصفلا )١(
 نم هب لصتي امم كلذ ريغو هبسنو tS رکذو .هتلود مايق ةدمو ٠ .هتبيغو هرابخأ نم ًافرط ركذو ؛ هتمامإ

 ١٠ am ص ES 187 ص



 00 eens يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا- لوألا بابلا

 رعاشلا «يفنحلا يماجلا يتشدلا نيدلا ماوق نب دمحأ نب نمحرلا دبع

 ٤٤ يف عقي .ةربنلا دهاوش :يف .(ه ۸۹۸ /ت) ةيفاكلا حرش باتك بحاص

 «رشاعلا نرقلا لاجر»

 عيبانب يف يف اک ءاه ۰ ١*٠ /ت) يفوصلا يوالزنملا يميسنلا دواد نب دمحم - ٠

 ۸٦. / باب < :OV ص يفنحلا يزودنقلل ةّدوملا

 افصلا ةضور :يف «(ه ۹۰۳/ت) خرؤملاهاش دناوخنب دمحم دناوخ ريم ١

ove 605 ۳ش  

 AVA وأ ۹۰۷ /ت) یعفاشلا فوسليفلا دعسأ نب دمحم نيدلا لالج -

 / ةنسل قيرطب نبا صئاصخ عم عوبطملا ,ةيالولاتابثإ يف ةيادهلارون :يف (ه ۹۲۸ وأ

 .نارهط ء۱۲۷۵ ةنس يف ًالقتسمو ھه ١

 نيقانلاو نيبصعتملا دشأ نم وهو ء(ه 405 / دعب ت ) ناهبزور نب لضفلا 4

 يلحلا ةمالعلا باتك ىلع هيف در يذلا لطابلا لاطبإ : هباتك ىف :ةيمامالا ةعيشلا ىلع

 AGH جهن)

 - 4# هدالوأو يلع مامإلا ةجوز يف يناثلا بلطملا يف ةماعلا قفاو نأ دعب لاق

Le Losمهيف تلق ام معنو» :- ٠۳۳ :۱ بصانلا مازلإ يف امك لاق مث  

 ىضترملا ديسلا ىلع مالس ىبتجملا ىفطصملا ىلع مالسس

 اضرلا ىعملألا نسحلا ىلع هسافنأ كسملا نم مالسس

 البرك همسج یری ديهلش نيسحلا ىعروألا ىلع مالس



 ىفاكلا نع عافد

 ئبتجسملا نيسسحلا نب ىلع

 ئدتقُملا قداصلا ىلع مالس

 ىققلا ماسمإ اياجسلا يضر

 :ايفصألا ديس اضرلا ىلع

 ئجترسملا بيلا دمحم

SOeCCCCC CeCe Cee eee CC Cee Pee ee Ce عر ووو روز ردد ترجي جور رعو 

 نيدباعلا دیس لسع مالس

 ئدتهُملا رقابلا ىلع مالس
 نحتمسلا مظاكلا ىلع مالس

 نمتؤملا نماشا ىلع مالسس

 ئرولا يداه مّركملا يلع Gall يحيرألا ىلع مالس
 افصلا شيسج رهجي ماسإ ىركسعلا ديسلا ىلع مالس

 ئدسهلا رون .مرعلا مساقلا i رظتنملا مئاقلا ىلع مالبس

 ئقتتسملا هفيسس نسم هيجنسي ٍقساغ يف سمشلاك علطيس
 ئوهلا لهأ روج تثلم امك ane نم ضرألا المي يوق
 «امسلا مودت ام .هراصنأو هئابآو هلع مالس

ofةضور : يف ٠ )ھ۰ /ت) يقهيبلا يفشاكلا الملا يلع نب نيسح -  
 .دنها ho عبط ,نماثلا لصفلا ,ءادهشلا

 ناويدلا حرش :يف ؛(ه \\A /ت) يدبيملا يضاقلا نيدلا نيعم نب نيسح - ۵

 . نارهط عبط 17/١ و ۱۲۳ :ص AB يلع مامإلا ىلإ بوسنملا

 لهأ لئاضفب تيملا ءايحإ : هتلاسر يف (ه 51١ /ت) يطويسلا نيدلا لالج 1
 A تيبلا

 ينارعشلا تيقاوي يف اكاد aya /ت) | يلذاشلا نسحلا وبأ دمحم نب يلع - هال

OAيفنحلا نولوط نب دمحم نيد سم -  Cobيف (ه 1017 /ت) قشم 0 د  

 .رشع انثالا GI : هباتك

 موي هيي هتذالو تناك» :فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجع ّيدهملا مامإلا نع لاق



 ONAN Seen يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا Sei بابلا

pis || هوبأ يفوت امو ؛نيتئامو نيسمخو سمح ةنس glad فصتنم deal! 
 «نينس سم هرمع ناك اك هركذ © . . قلد ع

 ىلع مهتمظن دقو» : لاقو sg :تلقف كلذ ىلع BOL تيبلا Jal asl ركذ

 زسا ريخ فطصملا تيب لآ نم

 نيش نيدباعلا نسيز ضغسبو
 ئرولا نيب يب ًارفعج عدا قداصلاو

aijاضرلاب  baa, 

 ْرَشَع اا ةمئالاب كيلص

$dمیر5 لع مسك  

 ىلع هثباو ؛ٌمظاكلا وه ئسوم

 ر Bt يلع ٌرومعسم ةبلق قتلا دمحم

 jas قوس ٌيدهملا دمحم رهطملا ٌنسحلا ٌئيريكسعلاو

 nak شيرلا موك برق نفد (ه 908 / دعب ت) يقارعلا نسح خيشلا 4

 .نيتسلا ثحبملا يف , ينارعشلا تيقاوي يف اک

 لقن دقو «ينارعشلا ةذتاسأ نم (ه 908 / دعب ت) صاوخ gle خيشلا ٠

 ةدالوب لوقلا نيتسلاو سماخم لا ثحبملا يف رهاوجلاو تيقاويلا يف ينارعشلا هنع

 .فيرشلا هدوجو رارمتساو ءا ‘ BL یدهملا مامإالا

 ٠٠١ ANY 9 :؟ ريسلا

 خيرات :يف (ه 517 /ت) خرؤملا يضاقلا يركبرايدلا دمحم نب نيسح — ۲

 اه 71٠0 ةنس ثداوح يف ۳٤۳ :۲ سيمخلا

 تيقاويلا :يف am) ۳ /ت) يعفاشلا ينارعشلا دمحأ نب باهولا دبع - 1۳

 .١١١:نولوط نبا/ رشع انثالا ةمئألا(١)

 .۱۸١:رشع انثالا ةمثألا (؟)



oAYيفاكلا نع عافت ا  

al tlّيدهملا مامإلا نع لاق  RBةنس نابعش نم فصنلا ةليل ال هدلومو»  

 ام م دقو OR مرم نب ىسيعب عمتجي نأ ىلإ قاب وهو ,نيتئامو نيسمخو سمح
 هلعف ام ىلإ كانه انرشأو V4 / لسلستلا مقرب تاحوتفلا يف يبرعلا نبا نع هلقن

 . عجارف ,هعضاوم نع ملكلا وفرح

 لاق ءةقرحلا قعاوصلا :ىف (ه AVE /ت) يعفاشلا يمثيهلا رجح نب دمحأ - 4
dرشع يداحلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا رخآ : glyلعجو «صلاخلا نسحلا دمحم  

 - لاق نأ ىلإ  نيتئامو نيثالثو نيتنثا ةنس دلو ,يركسعلا وه اذه ناكلخ نبا

 :ail :لاقيو .ةنس نورشعو Kilt هرمعو «همعو هيبأ دنع نفدو «ئأر نم رسب تام
 سمح هيبأ ةافو دنع هرمعو ,ةّجحلا دمحم مساقلا يأ هدلو ريغ فّلخي dy ءاضيأ مس
 ةنيدملاب Ao GY :ليق ءرظتنملا مساقلا ىمسيو ,ةئكحلا اهيف هلل هاتآ نکل ,نينس
 بهذ نيأ فرعي ملف باغو

 يدنهلا يلذاشلا يرداقلا ناخ يضاق نب نيدلا ماسح كلملا دبع نب يلع - ۵

 هلصأ « ثيدحلا ءاملع نم هيقف ؛(ه ٩۷١ /ت) يدنهلا يقتملاب رهتشملا نيدلا ءالع
 ةراشالا تمدقت نم هريغو ,بصانلا مازلإ يف امك «لامعلا زنك : يف دنطاب روفنوج نم

 . كلذ لبق هيلإ

 نمحرلادبع ديسلا نباهللا لضفنيدلاثايغديسلا نبا هللاءاطعنيدلا لامجديسلا - 1
 . ا يدهملاب صاخلا لصفلا يف بابحألا ةضور :هباتك يف ء(ه١٠٠٠/ت) ثّدحملا

 « رشع يداحلا نرقلا لاجر »

 يف ةاقرملا :يف .(ه ٠٤١ ٠ /ت) ثّدحملا الملا يورهلا ناطلس نب يلع - ۷

 ene م ۱۳۷۸1 رصمپ يالا ياما یش اک ا ' رهاوجلاو تيثاوبل 7



 OAPs يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا لوألا بابلا

 .ةاكشملا حرش

  VA/ت) يفنحلا ينامرقلا سابعلا وبأ فسوي نب دمحأ ٠١١9 هباتك يف ء(ه :

 .لوألا راثآو لودلا رابخأ

 :(حلاصلا فلخلا ةّجحلا دمحم مساقلا يِبَأ ركذ يف) رشع يداحلا لصفلا يف لاق

 3b Lt اتوا اك ةكحلا ايف هلل obs «نينس سمح هيبأ ةافو دنع هرمع ناكو»

2 

 - ةهبجلا ىلجأ ,فنألا [ىنقأ] قفأ ءرعشلاو هجولا نسح .ةماقلا عوبرم ناكو

 قفتاو :تلق] تقولا رخآ يف مئاقلا وه ّيدهملا نأ ىلع ءاملعلا قفتاو :- لاق نأ لإ

gallترهاظتو «هروهظ ىلع رابخألا تدضاعت دقو [دلوي مل هلأ ىلع نودناعملا  

 هتيؤرب يلجنيو «هروفسب يلايللاو مايألا ةملظ رفستسو «هرون قارشإ ىلع تاياورلا

 ردبلا نم أوضأ نوكيف قافآلا يف هلدع ريسيو .هروجيد نع cl ءالجنا ملظلا

 0 هريسم يف رينملا

 ء۳ ءزحلا ol Stl :ىف ء(اه ١١ /ت) يفنحلا دحألا دبع نب دمحأ - 4

 . يناثلا فلألا os SY اذه دمحأ اوفصو دقو .ريخألا بوتكملا

 ةفحت :يف «(ًابيرقت  ه ٠١47 /ت) يدنقرمسلا هللا دبع نب نيسحلا - ٠١

 . يولهد / خيرات / ٠۳ / مقر تحت SM مرحلا ةبتكمب طوطخم أ / ٠١ : بلاطلا

 5١. 4 :نيساي لآ نسح دمحم خيشلل نيدلا لوصأ يف اك

 يسابعلا مساق نب لوسرلا دبع نبا يفوصلا ينشجلا نمحرلا دبع ١

 .(طوطخم ) رارسألا ةآرم : يف (ه ٠١ ؛ه/ت)

¢ 8 0 

lel (1)ينامرقلا / لوألا راثآو لودلا  POL POMEL/١١. لصفلا  



es OALيفاكلا نع عاقل 0.0.000 06 060066660666666 66660. د يميني يجي مم همة ميمي ن مومن م هميم  

VYيف ءاه ١٠١6 /ت) يفنحلا يراخبلا يولهدلا نيدلا فيس نب قحلا دبع : 

 .١؟ / مقرب يرونلل راتسألا فشك يف اك HEN بقان ةصاخ ةلاسر

 (ه ٠١85 /ت) يلبنحلا يقشمدلا دامع نباب فورعملا دمحأ نب يحلا دبع - 78

 Cade تارذش :يف

 « رشع يناثلا نرقلا لاجر »

VEيف (ه ١١١١ /ت)) يماصعلا يكملا كلملا دبع نب نيسح نب كلملا دبع . : 

 ٤: ٠۳۷ ٠١۸. يلاوتلاو لئاوألا ءابنأ يف يلاوعلا موجنلا طمس

 خيش (ه ١١7١ /ت) يعفاشلا يواربشلا سماع نب دمحم نب هللا دبع -0

 ةدالوب يواربشلا حرص دقف «فارشألا بحب فاحتإلا :يف رصمب رهزألا عماجلا

 Os abl نم نيتئامو نيسمخو سمخ ةنس نابعش نم فصنلا ةليل يف ةّجحلا مامإلا
 يقشمدلا يفنحلا حاجنلا وبأ نيدلا باهش رمع نب gle نب دمحأ 1

 Shel خيشل نامألاو زوفلا ةموظنم حرش يف نانا تف : هباتك يف (ه ۱۱۷۳/ت)

 . ةرهاقلا عبط ۳ص

 bea NYY /ت) يفنحلا يولهدلا ميحرلا دبع نب دمحأ هللا يلو هاشلا-۷

 مامإلا عم يكرذالبلا ءاقل ةصق هيف دروأ ثيح .نيبملا لضفلاب فورعملا ,تالسلسملا

 .هتقفاوم ىلع لدي Ce .ضفرب هيلع قلعي dy Mb يدهملا

 :يف (ه ۱۱۸۰ /ت) يكملا نسحلا يبأ نب نيدلا رون نب ّيلع نب سابع -

 .ةرهاقلا عبط NYA EY سينألا بيدألا ةينمو سيلجلا ةهزن

AYN ةئس ثداوح ىف ۱٤۸:ىلبنحلا دامعلا نبا/ بهذلا تارذش ١ )١( 
Ws (؟) ىعفاشلا ىواربشلا/ فارشألا بحب فاحتإلا 



lal 'ىدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لولا  ORO 

 « رشع ثلاثلا نرقلا لاجر »

  V4نب دمحم  gle/ت) يعفاشلا نابصلا ١١7 '"”نيبغارلا فاعسإ :يف (ه .

 ريهاشم نم .(ه ١١١١ /ت) يدودوملا هللادسأ نب ربكأ gle يولوملا ٠

 وهو تافشاكملا :يف ةيمامإلا ةعيشلا دض ءادشألا نيبّصعتملا مظعأ نمو دنهلا ءاملع

 لهس نبا لاح حرش نمض «۳۲۷ :۷ يماجلل سنألا تاحفن باتك ىلع يشاوح

 هللا لجع» دوعوملا يدهملا مامإلا يفو BS ءايبنألا ةمصع يف ثحبلاو يناهفصألا

 .«فيرشلا هجرف ىلاعت

 ةيرشع ىنثالا ةفحتلا بحاص يولهدلا هللا يلو هاش نب زيزعلا دبع ١

 عبط ١١9 :يروباشينلا دماح ريم ةمالعلل ماهفألا ءاصقتسا يف امكءاه ۱۲۳۹/ت)

AYهناويد :يف ء(ه ٠۲١١ /ت) يدنبشقنلا نيسحلا نب دمحأ نب دلاخ -  

 .لاقملا ةفاطل حاضيإ :يف .(ه ٠۲٤١١ /ت) يدنهلا يولهدلا نيدلا ديشر - م
 ةعبطم - ٤١ :(رشع يناثلا مامإلا) هباتك يف يوسوملا ديعس دمحم ديسلا هلقن امك

 .م 19177 / ھ۱۳۹۳ فرشألا فجنلا ءاضقلا

ALةعبطم ۷۸: بهذلا كئابس :ىف .(ه ٠١١١ /ت) يديوسلا نيمأ دمحم  

 ش | | .رصمب ةيراجتلا ةبتكملا

 :ىف ء(ه ١١5١ /ت) ىفنحلا ىضاقلا طاباس دمحم نب ميهاربإ نب داوج 6

 NE :نابصلا/ نيبغارلا فاعسإ(١)



nnn OATيفاكلا نع عاق ا  

 فشك يف اك «قارعلا عبط ,ةيدمحلا AM Ales هب ميقتسي ايف ةيطاباسلا نيهاربلا

 .يرونلا ثّّدحملل راتسألا

 يتفم يعفاشلا هيقفلا يولعاب رمع نب نيسح نب دمحم نب نمحرلا دبع - 1
 ضعب ئواتف صيخلت يف نيدشرتسملا ةيغب :يف ء(ه ٠١١١ /ت) ةيمرضحلا رايدلا

 ,(ه١10١ )ةنس هفيلأت نم غرف ,ردصم عبط VA :ص نيرخأتملا ءاملعلا نم ةمئألا

 .اهيف تام يتلا ةنّسلا يهو

 ناك .(ه ۱۲۷۰ /ت) يفنحلا يزودنقلاب فورعملا ميهاربإ نب ناميلس م

 هيف جرخأ دقف ءةدوملا عيباني : قلا ALS نم رهظي امك .ًافصنم Whe #4 يزودنقلا

 نبا لوق لقنو ABE ئدهملا مامإلا يف 85 ةمصعلا تيب لهأ نع ةريثك ثيداحأ
 دنع ققحلا مولعملا ربخلاف» :لاق مث ,10 / مقر لسلستلا يف مّدقتملا يمتيها رجح

 سمح ةنس نابعش نم رشع سماخلا ةليل تناك ا مئاقلا ةدالو نأ تاقثلا
: : )0 
 . «ءارماس ةدلب يف نيتئامو نيسمخو

AAمامإلا لوح هل رعش يف ؛.(ه ۱۲۹۱ ةنس لبق /ت) يناميلا ميركلا دبع -  

 عبارلا بابلا يف ةّدوملا عيياني يف هّصن  مّدقتملا - يزودنقلا So AB ّيدهملا

 .نيناقلاو

 « شع عبارلا نرقلا لاجر «

 : 3 a) ۳ /ت) يرصملا يعفاشلا يوازمحلا يودعلا نسح خيشلا 4

 .ردصم عبط VOY :ص «رابتعالا لهأ زوف يف راونألا قراشم

 ءاصقتسا ىف امك ء(ه (VY eV ةنس لبق وتم ا ينابملا دييشت فلم 4

 )١( ةّدوملا عيباني ۳: ۱۱٤باب رخآ /۷۹.



 OAV يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 .ونهكل عبط - ٠۰۳ :ص يروباشينلا دماح ريمل ماهفألا

 رون :يف (ه ۱۳۰۸ /ت) يعفاشلا يجنلبشلا نمؤم نب نسح نب نمؤم - ١

 هبسنو ,ٌيدهملا مامإلا مسا هيف ركذ دقف راهطألا toll لآ بقانم يف راصبألا

 ام ىلع رشع ىنثالا ةُمألا رخآ وهو» :لاق م « هباقلاو ,هتينكو .رهاطلا فيرشلا

 دلو» :هلوق ۳۷ / لسلستلا يف مّدقتملا يدرولا نبا نع BY «ةيمامإلا هيلإ بهذ
 .«..نيتئامو نيسمخو سمح ةنس صلاخلا نسحلا نب دمحم

4yيروز هكنزلا يزودنقلا يدنفألا تجهب لولهب ققحملا يضاقلا  

 ,ةيسرافلا ىلإ ةيكرتلا نم مجرتم ,دمحم لآ خيرات رد ةمكاح :يف ءاه0١70١/ت)

 نم رثكأ عبط دقو» :ةغالبلا جهن يف ّيدهملا مامإلا يف يناهإ هيقف يدهم خيشلا لاق

 .« ةمامإلا نأش يف قيقحت ىلعأ ىلع ئوح دقو «ناريإ يف تارم رشع

 : يف ءاه ١١8١ /ت) ةرهاقلا يف يوغللا عمحلا وضع Jl yd قيفش دمحم 4

 :(رشع ينثالا (AE ناونع تحت لاق م 6 ةنسل ةرهاقلا عبط فراعملا ةرئاد

 ةبيغلا ةيادب (ه 5١ ةنسل قفاوملا) م ۸۷٣ ةنس يف باغ يدهملا مامالا َّنِإ

 .ةغالبلا جهن يف ّيدهملا مامإلا يف يناهيا هيقف يدهم خيشلا هيلع صن امك .ئرغصلا

 تحت لاق ,مالعألا :يف (ه 197 /ت) يباهولا يلكرزلا نيدلا ريخ - 4

 وبأ يداحلا يلع نب صلاخلا يركسعلا نسحلا نب دمحم » :(رظتنملا ٌيدهملا) ناونع

 نم هلو هوبأ تامو «ءارماس يف دلو ..ةيمامإلا دنع رشع ينثالا GAL رخآ . مساقلا

 يفو ۲0۵ ةنس نابعش فصن ةليل :هدلوم خيرات يف ليقو ..نينس سمخ وحن رمعلا

 6۵ ةنس : هتبيغ خيرات

 .185:يجنلبشلا/راصبألا رون )١(

 Av يلكررلا/ مالعألا (؟)



we eee eee een eee oAAيفاكلا نع ماقا  

 مامإلا ةريس :هباتك يف (poles) يعفاشلا يردبلا ركاش نب قازرلا دبع - 40

 .قارعلا عبط ATY : ص AB يداملا Yo رشاعلا

 ثلاثلا نرقلا بدأ يف ءارماس : هباتك يف (رصاعم ) يئارماسلا دمحأ سنوي -

 هفارتعا ىلإ ريشي ام دروأ ep 1954 / ةنسل دادغب ةعماج ةدعاسمب عبط ؛يرجملا
 .(يركسعلا) ةملك نع ثيدح نمض Bh ّيدهملا مامإلا ةدالوب

 نم طسوتب aly ,مهرداصم نم رشابملا عالطالاب Ul هيلع تفقو ام اذه

 ءاملع نم ئرخأ ةعومجم كانه Gl ىلع ؛ليلدلا اذه لّوأ يف هيلإ ةراشإلا تمدقت
 فرتعا دق مهضعبو MA يدهملا مامالا ةدالوب اوحرص نيذلا نم ةّنّسلا لهأ

 «مهتايفو خيرات ىلع فوقولا مدعل pal نم عم مهركذن مل فيرشلا هدوجو رارمتساب

 LEM باتكو og MI يدزيلا يلع خيشلل بصانلا مازلإ بانك يف اوركُذ نمت مهو

 هيقف يدهم خيشلل ةغالبلا جهن يف ّيدهملا مامإلا باتكو «ينيوزقلا ديسلل حيحصلا

«Slyدمحم يلع ذاتسألل ّيدهملا مامإلا باتكو ,يزيربتلل ّيدهملا وه نم باتكو  
 : ناونعبو بتكلا هذه يف هيلع تفقو نم ءامسأ ليجست نم سأب الو ؛ليخد

 « نورخآ لاجر »

 يف يفاصلا هللا فطل خيشلا هركذ ,نيدلا دعس نب ميهاربإ مالسإلا خيش - ۷

 .۲۷۹ : ليخد دمحم لع ذاتسّألل ّيدهملاءامإلا يف اك ۳۳۸ : ص .رثألا بختنم

fas عبط ٠١0 : يجنزربلا ةموظنم حرش يف ركفلا ةيلاج :يف يرايبألا 4A 
 .(ئدهملا وه نم) 3 اك

 بختنم يف هركذ ,يرذالبلا يسوطلا دمحم وبأ مشاه نب ميهاربإ نب دمحأ

 .۲۷۹ :ّيدهملا مامإلا يف اک ٦ :رثألا



 ل يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّنقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 لاوحأ يف ةّدوملا عيباني يف هركذ ,يماجلا يقمانلا نسحلا ىبأ نب دمحأ _ ٠

 .ةغالبلا جبن يف ّيدهملا مامإلا يف اك BB نينمؤملا ريمأ

 .بصانلا مازلإ يف امك «تامغنلا : هباتك يف يماجلا دمحأ_ ١

 ١: ٠١١ يحيصف لمح :يف ؛يفاوخلا حيصفلا دمحم نيدلا لالج نب دمحأ ۲ ١

 يف ٰيدهملا مامإلا يف اك .ه ۲۵٠۵ ةنس ثداوح نمض .ه ١74١ ةنسل دهشم عبط

 , 5 :رثألا بختنم يف هركذ «هاوتف يف يفنحلا رورسلا gal ءايض نب دمحأ ٠١٠

 .۲۷۹ :ّيدهملا مامإلا يف اک

 مامإلا يف اك ,يلجبلا دوعسم وبأ ناذاش نب زيزعلا دبع نب دمحم نب دمحأ - ٠ ٠١4

Goalةغالبلا جهن يف . 

 ّيدهملا مامإلا يف اك .يوسنلا يدامعلا يلع gal ءيلع نب دمحم نب.دمحأ - 6

 :OV ص راتسألا فشك يف يرونلا ثّدعلا هركذ نيدلا بطق نيدلا عيدب = 4

 .ةغالبلا جهن يف ّيدهملا pL يف امك ۲۷ / مقر تحت

 بابلا لوأ يف تيقاويلا يف ينارعشلا هنع لقن ءروصنم يبأ نب نيدلا يقت - ۷

 يسلجلا هنع لقن LA لهأ تاقث نم وهو HELI ديلاوم :يف يمضهجلا

 .ةغالبلا جهن يف ّيدهملا مامإلا يف اك ٠٠١ 10 راحبلا ىف

 لهأ ةمئأل هحدم يف ا يدهملا مامإلا ركذ «يزيربتلا نيدلا سمش - ۹



 يفاكلا نع عافد we ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يي ا يي يمل 0۹%۰

 . 78١ :ّيدهملا مامإلا يف امك ٤۷١ : عيبانيلا يف يننحلا يزودنقلا هركذ لا تيبل

 مازلإ يف اك «يفنحلا يدادغبلا هللا دبع نب يلعزق نب فسوي نيدلا سمش -

 .بصانلا

 مازلإ BUSTY ص رارسألا ةآرم : يف .ةيفوصلا خياشم نم نمحزلا دبع ١

 .ٌيدهملا وه نمو «بصانلا

 يف اك .يزاريشلا روصنم gal ءيبارش نب دمحأ نب دمحم نب ميحرلا دبع _ ۲

 .ةغالبلا جهن يف ّيدهملا مامإلا

 هللا دسأ بقانم دع يف بلاطملا حجرأ :يف ءيفنحلا يرتست رمآ هللاديبع - ١١

 ةغلب فلؤم «روهال عبط ۳۷۷ :ص «بلاط يبأ نب de نينمؤملا ريمأ بلاغلا

 .ةغالبلا جهن يف ّيدهملا مامإلا يف اك ,ودروألا

 يف امك «بسنلا ملع يف ةركذتلا :بحاص (فرشلا خيش ) يلديبعلا - ٤

gle!حيحصلا : VEY 

 Ve :ص راتسألا فشك يف يرونلا ثّّدحلا ركذ ,يفذحلا نيدلا دامع 140

 كلذ ركذو AE جهن يف ّيدهملا مامإلا يف اك AB ّيدهملا مامإلا ةدالوب هفارتعا

 VAs :يدهملا مامإلا يف امك" 4٠ :رثألا بختنم يف

 مازلإ يف امك .يرذالبلا يسوطلا مشاه نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم - 7

 .ًاضيأ كلذب هيبأ فارتعا pas دقو «بصانلا

 جهن يف ّيدهملا مامإلا يف اك .يفقثلا دمحم وبأ دمحأ نب دعسأ نب دمحم - ۷

 .ةغالبلا



 OAV يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - Jgiil بابلا

 يف امك .ظعاولا دجام gal ءزيزعلا دبع نب معنملا دبع نب دماح نب دمحم _ ۸
 ١ .ةغالبلا جهن يف ّيدهملا مامإلا

 يدهملا مامإلا يف امك ءيشرقلا هللا دبع gal رخاف نب دحاولا دبع نب دمحم 2 5

 مامإلا يف امك." :رثألا بختنم يف هركذ «هاوتف يف يكلاملا دمحم نب دمحم -

 VAs :يدهملا

 NOV : ص مالكلا ةرهوج :يف يفنحلا يلوغارقلا بيهو نب دومحم - \¥¥

 لئاضف يف نوثالثلا سلا :ناونع تحت AB ّيدهملا مامإلاب صاخلا لصفلا نمض

 يف امك « فيرشلا هجرف ئلاعت هللا لجع هتبيغو هتدالوب ًافرتعم كل دهملا دمحم
 .ةغالبلا جبن يف ّيدهملا مامالا

 : ص حيحصلا نايإلا يف اك بلاط يبأ لآ باسنأ : هباتك يف gall نبا ۴

yey 

 , 860 تيبلا لهأ BY هحدم يف ا ّيدهملا مامإلا SS ,يميسنلا ديسلا - 4

 YAY :ّيدهملا مامإلا يف ابك ٤۷۲ :عيبانيلا يف يزودنقلا كلذ ركذ

 لهأ ةمثأل هحدم يف ا ئدهملا مامإلا ركذ ,يلولا هللا ةمعن ديسلا 2. 06

 VAN :ّيدهملا lal یف اک ۲ :عيبانيلا يف يزودنقلا كلذ ركذ Bab تيبلا

 دهاوش : يف يفذحلا يماجلا يتشدلا نيدلا ماوق نب نمحرلا دبع نيدلا رون 7

 .بصانلا مازلإ يف امك ,ةّوبنلا



ener ania 04۲يفاكلا نع عاقل ......060.6.660 066.66.06.66 هيومن جم يم و ميمو ميم م نمي مجفف  

 يف اک 64 :رثألا بختنم يف هركذ ,هأوتف يف يلبتحلا دمحم نب ىبحي ۷

  نيخرؤملا تارشع مهبفو - !LN لهأ ءاملع نم ددعلا اذه فارتعا دعبو

 Shy «فيرشلا هدوجو رارمتساب مهنم ريثكلا ميردصتو BD ّيدهملا مامإلا ةدالوب

 هللا دبع روعكدلا لأسن نأ انل قحي ءلطابلا قاهزإو لدعلا ةماقال رظتنملا هريغ ال وه

 نسحلا َّنِإ لوقي يذلا وه خيراتلا Sb Leb هتالوكوتورب يف ئرتفا. يذلا يرافغلا
 HEL) ّيدهملا مامإلا ةدالو راكنإ يف Ge اك «بقعي ملو تام يركسعلا

 ملو تام BB يركسعلا نسحلا مامإلا نإ لوقي يذلا اذه خيرات ّيأ : لوقنف

 ؟ بقعي

 نأ chy نيح SM انيبن بيذكتب حرصي يذلا نيقرشتسملا خيرات وه له
ole؟ اه لصأ ال ةفارخ ّيدهملا ةديقعب ! 

 نم ةديقعلا هذه اولعج نيذلا مهانذأو نيِدّلقملا نم تفرع نم خيرات مأ

 ؟ ريطاسألا

 . نورت :ب اوناگ ام مُهْنَع َّلَصَو مھ ىَلَع اوبك فيك ظنا

 ثيداحأب اهل ةقالع ال ذإ ءًاعيرس اهبلع رمنس all ىرخألا مهتيرف نم كبسحو

 :يهو الأ ,ةعيشلا ىلع اهب عينشتلل اهطويخ كاح نم ةليخ يف الإ طق

NEV: pL (8) 



 CL يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّنقملا فقوم / عبارلا لصفلا Sell بابلا

 اهباوجو بادرسلا ةيرف
 : ناونع تحتو هخيرات لوصف نم نيرشعلاو عباسلا لصفلا يف نودلخ نبا لاق
 نم رشع يناثلا GI نومعزي » peg :هصن ام (ةمامإلا مكح يف ةعيشلا بهاذم يف )

 مهرادب بادرس يف لخد ,ّيدهملا هنوبقليو «يركسعلا نسحلا نب دمحم وهو » مهتما

ALLLًالميف نامزلا رخآ جرخي وهو «كلانه باغو .همأ عم لقتعا نيح بيغتو  
 AW JS يف نوفقيو «كلذل رظتنملا هنوّمسيو هنورظتني نآلا ىلإ مهو ..ًالدع ضرألا

 هنوعديو « همساب نوفتهف LS yo اومَّدق دقو «بادرسلا اذه Gly برغملا ةالص دعب
 اذهل كلذ ىلع مهو .ةينآلا ةليللا ىلإ نوضفني مث ,موجنلا كبتشت تح جورخلل

sgl1  

GUS ىلإ راشأ ثيح .كلذ يف هرداصم ةعيشلا ىلع ةريثكلا هتاءارتفا دعب one 

iO يناتسرهشلل لحنلاو للملاو مزح نبال للملا يف لصفلا” 

 BY حّرص ثيح مالسإلا يف ةيدهملا ف نسح دمحم دعس ةيرفلا هذه فقلت دقو

 مهف دعي dy دقفف ALLL بادرس يف باغ» ّيدهملا مامإلا GI نوعّدي ةعيشلا

 يناتسرهشلل للملاو مزح نبال لصفلا ىلإ هشماه يف Ske "«نآلا ىلإ هنورظتني

 ةعيشلا ةديقعو «ينييارفسألل ريصبتلاو ,ينعسرلل هرصتخمو salad قرفلاو

 لقن امك .مالسإلا ءادعأ اهيتك يتلا de All ةيمالسالا فراعملا رئاودو .سدلنودل

 .ةلحلل هفصوو هتلحر ىف ةطوطب نبا نع

 .نورشعلاو عباسلا لصفلا 707:1 نودلخخ نبا خيرات )١(

 (!OV نودلخ نبا خيرات (؟)



t ete ee tenet tees 044يفاكلا نع عاقل ...00006600 000606606060666: هوا ونجم ن يجرم رجيم  

 اهيلع دزي ملو ًاضيأ ةيرفلا هذه ةينثولاو مالسإلا نيب عارصلا يف يميصقلا لقن امك
 مهويخب ةليل ّلك نوبهذي » :ةعيشلا َّنأ ًايعّدم ءارتفالا اذه gb أ "افرح

calذنم كلذ مهدنع لازي الو  ASTماع فلأ نم »”" . 

 رتبف هتحيضف نودلخ نبا ىلع رتسيل يباهولا يلج دمحم دمحأ روتكدلا ءاج مث
 مهو» :هلوق مّدقتملا همالك نم لقنو بادرسلا عقومب هلهج ىلع لدي ام همالك نم
 برغملا ةالص دعب ةليل لك يف نوفقي كلذل .رظتنملا هنوّمسيو هنورظتني نآلا ىلإ

Oleاذه  Glo pallجورخلل هنوعديو همساب نوفتهيف .ًابكرم اومَّدق دقو  CR 
 اذهل كلذ ىلع مهو AES ةليللا ىلإ رمألا نوئجريو نوضفني مث موجنلا كبتشت
 | !« دهعلا

 ,بادرسلا عقوم نودلخ نبال ًاححصم «قارعلا لهأو ةعيشلا ىلع ئرتفا مث
 نم ًاففخمو ؛ماع فلأ ذنم ةعيشلا عيمج ىلإ فرصتلا اذه ةبسنب يميصقلا ًابذكمو

 اذه لثم نوظحالي قارعلا Jal لازي Yon :لاقف «همعازم يلطنت يكل هئاولغ

 جورخ راظتنال بادرسلا ىلإ نوبهذي نيذلا ةعيشلا ضعب نم فرصشلا
 .«ئدهملا

 ةدالوب فرتعأ يذلا a Y۹) /ت) يدرولا نبا خرؤملا ءالؤه قبس دقو

 راد يف بادرسلا لخد abl ةعيشلا معزتو ,نيتئامو نيسمخحو سم ةنس صلاخلا

 ديسلا هللا ةيآ لجن ىلع ديسلا اهينراعأ ةروصم ةخسن EY : يميصقلا / ةينثولاو مالسإلا نيب عارصلا )١(

 1 .(ةفيحص ةثامعبس نم برقت ل يناسرخلا ميهاربإ
 ۳٠۸:۳. ينيمألا ةمالعلل ريدغلا نع ًالقن ۲۷١:١ ةينثولاو مالسإلا نيب عارصلا (؟)
 :۲٠۸. يلج دمحم دمحأ .د/ نيملسملا خيرات يف قرفلا نع ةسارد ()



 OO يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا لوألا بابلا

 "”«اهيلإ دعي ملف «هيلإ رظنت همأو «یأر نم رسب هيبأ

 نم لعج ذإ « هقبس امم ًاراوع AST STN بادرسلا عقوم ححص نإو لوقلا اذهو

 اك BY ؛ هنم جورخم ا هيلع رذعتيو ,هلخد نم هيف عيضي .ًالظم ًارثب بادرسلا
 نع ةرابع بادرسلا نيب ! نيلبج نيب ملظملا قيحسلا يداولاك- ةيرفلا هذه هروصت
 ىلإ نويقارعلا لاز الو ءرحلا ظياق نم ةياقو هذختي نم راد يف ضفخنم نكسم

 الو ريثك يف فلتخي ال ءارماس بادرسو «مهرود يف بادرسلا رمأب نونتعي مويلا
 بادرسلا اذه ناك دقو po تقولا يف اهدييشتل ةغّوسملا ضارغألا نع ليلق

 مث ,فيصلا رح نم اهتياقوو .ةرسألا ةحارل هذختا هل يداهلا Ue مامإلا راد يف

 AB يركسعلا مامالا هثرو

 يف هماتب هدرون ءًاليلج LIS يميصقلا ةيرف ىلع درلا يف 4 ينيمألا ةمالعللو
 .ةيرفلا هذه باوج

 ALAS fal Be نم هريغ اهيلإ هقبس oly عنشأ بادرسلا ةيرفو» : a لاق

 لك يف ةداعلا دارطا هئاعداو !Sot» ىلإ !pt ضب ole روبنطلا يف داز هنكل

 .ادرسلا يف ممإلا BL ئرتال ly ماع أ نم رثكأ م aly ل

 رهظي هلأ ء , مهنيداحأب موعدملا مهداقتعا Lily cate رهظي هلأ الو ,هيف هوبيغ مهالو

 lily رولا كلذ بّيغم هلأ بادرسلا يف ٌدحأ لقي ملو ,تيبلا هاجت ةمظعملا ةكمب

 نم ةياقو رودلا يف بيدارسلا داجيإ درأطملا نم jl .ءارماسب ةمئألا راد بادرس

 dal ىلإ هباستنال خذابلا فرشلا هصوصخب بادرسلا اذه بستكا Uy رح لا ظياق

 وه اذهو ءةكرابملا رادلا هذه نكاسم ةيقبك مهنم BI ًاءّوبم ناك ally , نيدلا

 نذأ دقف .تناک ةرضاح Col يف مظعألا ّينلا مهفّرشمو 4 HEY تويب يف نأشلا

 ۰ .همسأ اهيف ركذيو عفر نأ هللا

 )١( :ىجئلبشلا/ راصبألا رون 138



 يفاكلا نع عاقل ا 044

 ققح ةبوذكألا يف دحاو يأر ىلع اوقفتا بادرسلا رمأ يف نيلّوقتملا ءالؤه تيلو

 ۲ whey يف ةطوطب نبا لوقي الف «مهحضفتف لاعتفالا حئاول اهبلع حولت ال

 رابخأ ) يف ينامرقلا لوقي الو ALL يف هب هّونملا بادرسلا اذه نإ :198ص

 مهدعب نم يميصقلا Sly .ءارماسب هّنِإ :نورخآلا لوقي الو ,دادغب يف all :( لودلا

 .هتأوس رتسيل بادرسلا ظفل قلطيف وه نيأ يردي الف

 تح( ماع فلأ نم (AST نم رصقأب ةداعلاهذه ددحي نأ يميصقلل ىقأ تنك ينإو

 ىأرمو ٍدهمتمب اهيفو هيف اهءافتنا ّنأل ؛ هب ةلصتملا ماوعألاو رضاحلا رصعلالمشب ال

 تح ئطسولا نورقلا ضعب ىلإ اهازع ول هل ًاريخ ناكو ؛نيملسملا عيمج نم عمسمو
 .«تاهجلا هذه ىلع hous ريغ نئاملا ركل hall يف اهدوجو عماسلا 354

 مكحلل نكت aT هيلإ انرشأ امك ةيرفلا هذه رداصم يف ةدحاو ةرظن Ob دعبو

 موصخ نم ةيرفلا هذه فاقتلاو ؛ةيمامالا ةعيشلا بتك ىلإ ءالؤه عوجر مدعب
daaةيمامإلا ةعيشلا نيب اهيلع ملاستم ةقيقح اّنأكو «مهبلإ اهتبسن قالطإو  

 ple تحب ّلك ةعيبط هضفرتو ,فصنم ثحاب ASSL ام وه اذهو ,مهسفنأ

 هيل Gogall مامإلا رمع لوط راكنإ
 اولدتساو ةقئاف ةيانع MBL ّيدهملا مامإلا رمع لوط ةلأسمب ةعيشلا ءاملع تعا

 نآرقلا نم ةلدألا فلتخمب داتعملا رمعلا نم رثكأل Le ناسنالا ءاقب ةيناكمإ نع
 أ ىلع ةلادلا ةيربتسملا ةيملعلا ةلدألا رفوت عم ,لقعلاو «ةرهطملا ,Ltd «ميركلا

 اذه يف نيرمعملا ةرثك ىلع ةدايز «نينسلا تائم ىلإ لوطي نأ هل نكمي ناسنإلا رمع
 1 .ماع فلألا مهضعب رامعأ تزواجت يذلا ملاعلا

THQ OAL ىنيمألا ةمالعلا/ ريدغلا )١( 



 OAV يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّنقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 ةبوذكأ اهلعجو ءال ّيدهملا روهظب داقتعالا ةركف ركنأ نم دنع ةبارغ ال نكلو

 نأ ةلاحتسا ءاعداك ًافيخس ناك ولو هبهذم ديؤي ءىش IS ثبشتي نأ ةفارخو

 .رشبلا ينب نيب داتعملا رمعلا طسوتم فاعضأ 1 ٌيدهملا مامالا رمع لوطي

 يتلا هتاهبش عيمج ىلع انفقو يذلا  يبرغملا نيسح the حئاسلا لوقي كلذ يفو

 tm ةعيشلا بتك نم هريغو يفاكلا باتك يف ال ّيدهملا تاياور لوح اهراثأ

 يف هللا ءاش ام ىلإ ءةنس فلأ نم AST ًايح ّيدهملا ءاقب ةركف (LAN لهأ دقتنيو»

 «عرشلا نم هيلع ليلد الو ءرشبلا يف دوهعم ريغ لوطلا اذهب رمعو ,لبقتسملا

 BB رضخ او ئسيع رمع لوطب اهرظن ةهجو نع ةيمامإلا ةعيشلا عافد Sf ًايعدم

 امك هتمالس نم مغرلا ىلع ليلدلا اذه اکو ! Pasty رخآ ليلد لإ جاتحي

 !ةيمامإلا دنع ديحولا ليلدلا وه - يتأيس

 نم وه ا ّيدهملا رمع لوطب داقتعالا يحبص دومح دمحأ روتكدلا ربتعا اك

 :ًاعاز « ةيرشع ينثالا ةعيشلا ىدل ّيدهملا ةديقع ىلإ ةهجوملا تاضارتعالا ىوقأ»

Syئدهملا ةايح  ASTنم ةديقعلا مدهب نأ ليفكو «بايترا عضوم ماع فلأ نم  

 ."”«اهساسأ

 راكنإلا اذه باوج

 ةديقعب GLEN ةيضق يف ًائيش اوكرتي مل ةعيشلا Ue نأ ىلإ ةراشالا تقبس

 تسلو «فيرشلا هرمع لوط اياضقلا كلت نيب نمو هيلع اولدتساو الإ اط ّيدهملا

 ةلأسم يف مهسفنأ BAN لهأ لاوقأ ىلإ ًاجلنس Uy ةعيشلا لاوقأ ركذ ىلإ ةجاحب

TOTS حئاسلا نيسح لع / دقنلا نيزاومو انثارت )١( 
ANN : (؟) يحبص دمحم دمحأ .د/ ةيرشع ينثالا ةعيشلا ىدل ةمامالا ةيرظن 



 يفاكلا نع عافد

 ,ةّيوبنلا Ally ,ميركلا نآرقلا ةلدأ نم هوركذ ام ركذنسو «ناسنإلا رمع لوط

 وحنلا ىلعو «ليلد JS يف مالكلا رصتخن نأ ىلع «يملعلا ليلدلاو ,يلقعلا ليلدلاو
 :يتآلا

 : ميركلا نآرقلا نم الو

 ُهوُلتَق اَمَو NT َلوُسَر َمَيْوَم نبآ ع ES اإ ْههِلْوَقَو» : sla هلوق - ١

 pete ل اذ نی Ry ْمُه Ho نكن ose اَمَو

pTةو امو لآ  teنا ا ُهَمفَو لب *  

ee a ee i 

)\( 
8 

 ls ذل يک دتر بالا Jl ال ئسيع Gb ةحيردص ةيآلا هذهو
 . «ْمُهَل ةَبْش نكدَلَو ُوُبَلَص اَمَو 6 gS 5{ لاقف «حيسملا انلتق انإ :مطوق ىلع

 يف دهاجم نع رذنملا نباو ءريرج نباو em نب دبع جرخاو » :روثنملا ردلا يفو
 عفرو coll هنوبسحي ئسيعب هبش ؛ئسيع ريغ ًالجر اوبلص :لاق pal Bhp هلوق

() 7 
 . «أيح ئسيع هيلإ هلا

 قيرط نم ركاسع نباو «دهزلا يف دمحأو «قازرلا دبع نع هلثم جرخأو

 الو .ةيلاعلا يبأ نع «ي ىنانبلا تباث قيرط نم ركاسع نباو میعن وبأو دمحأو
 نم ةيآلا ىف ام ةحارصل LN لهأ نم نيرسفملا لاوقأ داريإ يف ةلاطإلل ةجاح

 )١(الساء: ٤/10۸-10۷

 ./78:7 روثنملا ردلا (؟)

 ملسمو يراخبلا قافتا نم بابلا اذه يف مّدقت امل ,هراكنإ TEA لهأ عيطتسي ال ىنعم
 نامزلا رخآ ىف ال ميرم نب ىسيع لوزن ىلع Sill Jal نم og ddl رئاسو



3 
 ىدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لولا بابلا ويني ةروري ميقا يونيو هو وريم

 هيلإ هعفر مث ىلاعت هللا هتامأ دق A ئسيع BI ىلع لدي ةبآلا ىنعم ناك ولو

 حئاسلا ذاتسألا هضفري ام اذهو ,ةعجرلاب ةّنسلا لهأ نم ًافارتعا هلوزنب لوقلا ناكل
 !! هتابثإل ليلد ىلإ جاتحي Le ئسيع ءاقب BF ئعدا يذلا ىبرغملا

 نم بناجل هدييأت يف ناّيس هضفر وأ ريسفتلا اذه ىلع هتقفاوم نأ كش الو

 .ةعيشلا تادقتعم

 و هِتْوَم َلْبَ هب eS باتكلآ Bl te o> sls هلوق  ؟
 ۳ ١

 «ًاديهّش pel نوک

 ale نباو ريرج نبا جرخأو» : هلوق روثنملا ردلا يف ةيآآلا هذه ريسفت يف درو دقو

 م ناو :هلوق يف سابع نبا نع «قرط نم متاح لبق هب Se الإ باتكلآ BI نِ
00 

 « ىسيع توم لبق :لاق هوم

 نأب ةريره gl نع تاياور ob دمحأو «هيودرم نباو ue نبا نع جرخأ م

 توم يأ 65 لبق ب BBS باتكلآ لأ ني نرو ىلاعت هلوق نم دارملا

 ”تارم ثالث لوقلا اذه ديعي ناك ةريره (LIS اهادحإ ىفو ءال

 رابخأ يف نايبلا) هباتك يف هك (ه 508) ةنس لوتقملا يعفاشلا ىيجنكلا لاقو

 ًايح ا ّيدهملا نوك ىلع ةلالدلا يف ) نيرشعلاو سماخلا بابلا يف نامزلا بحاص

 :هصن ام gl) ىلإ هتبيغ ذنم ًايقاب

dla هللا ءايلو نم رضنملاو سايلإو ئسيع ءاقب ليلدب هئاقب 3 عانتما Yo» 

 )١(النساء: غ/١1094.

 لا روثنملا ردلا )۳(



eee eee Veeىفاكلا نع عاقل  

 باتكلاب مهؤاقب تبث دق ءالؤهو «ىلاعت هللا ءادعأ ٍنينوعلملا سيلبإو لاّجدلا ءاقبو

LANL,ئدهملا ءاقب زاوج اوركنأ مث هيلع اوقفتا دقو  ! 

 ءاقب زاوج راكنإ لقاعل اذه دعب عسي الف ,مهنم دحاو JS ءاقب ol انأ اهو

BE Sool ... 

 (Se SIS باتكلآ ٍلْهَأ ني نإو» : ىلاعت هلوق هئاقب ىلع ليلدلاف 9B ئسيع اأ
 نأ دب الو ءاذه انموي ىلإ AN هذه لوزن ذنم دحأ هب نمؤي ملو Cale َلْبَق هب

 . "7«نامزلا رخآ يف كلذ نوكي

olaنم بجعأ ماين مهو نورق ةثالث نم رثكأ فهكلا لهأ ءاقب يف لعلو .ميركلا  

 .نوبرشي الو نولك أي ال مهتدقر يف مه ذإ ال حون رمع لوط

 نيلئاسلل ةيآ هنستي مل هماعطو .هايحأ # ماع ةئام ail هتامأ يذلا لجرلا نأ اك
 ةجاح ال اجب زيزعلا باتكلا يف درو دق كلذ Sy ABE] ّيدهملا مامإلا رمع لوط نع
 .هيف ةلاطالا ىلإ

 : ةرّيطلا ةّنشلا نم-اينا

 ثيدح اذه» :لاق ل ًايح لاّجدلا ءاقب ثيدح يعفاشلا يجنكلا ىور
 ."«لاجدلا ءاقب 3 ميرص وهو «ملسم قايس اذهو 2 فحص ىلع قفتم حيحص

 لاّجدلا نع ثيداحألا تارشع امههحيحص يف ملسمو يراخبلا ج رخأ دقو
 نأ ئعدا نم باوج يف ثيداحألا هذه ملسم قرط ليصفت ّرم دقو .هئاقبو

boldly) نيرشعلاو سماخلا بابلا ١ : ىجنكلا / ال نامزلا بحاص رابخأ ٠. 
 , قباسلا بابلا BBL 0۲١ نامزلا بحاص رابخأ يف نايبلا ()



 OV Gaga ثيداحأ نم مهريغو sal فقوم / عبارلا لصفلا - لوا بابلا

 00 4 ‘| ل 4 1, 3 4 0

 . :لقعلا نم-اثلا

Cl,هلوق ريسفت يف (ه 507 /ت) رسفملا يزارلا هركذ ام وهف «يلقعلا ليلدلا  
e 

hsأتم أ ميف تيت يز نإ مو سرا قو  eitتأ اه  

1 6 OG saَنوُمِلَظ ْمُهَو » 

 :هصن ام ةيآلا هذه لئاسم يف لاق

 نيرشعو ةئام ىلع ديزي ال يناسنإلا رمعلا :ءابطألا ضعب لاق :ةيئاثلا ةلأسملا»

 يذلا بيكرتلا ىلع ءاقبلا GE ءاهقفاوي لقعلاو «مهوق فالخ ىلع لدت ةيآلاو «ةنس

 نإ هيف رثؤملا َّنأل ؛ نكم هيف رثؤملا ريثأت ماودو «قب امل الإو هتاذل نكمم ناسنإلا يف
 بجاولا ىلإ يهتنيو «رثؤم هلف هريغ ناك oly . ماودلا رهاظف دوجولا بجاو ناك

 نكي ١ نإف .هتاذ 3 نكم ءاقبلا نذإف . ًاماد نوكي نأ زوجي هريثأتف ٠ ماد وهو

 دوجو بوجول رادقملا اذه قب امل الإو «مدعلا نكمم ضراعلا نكل .ضراعلف

 | ."«لقنلاو لقعلا فالخ ىلع مهمالك ST رهظف . عناملا ضراعلا

vad 4 

 : BSI نم- اعبار

 نيسمخملاو عساتلا دلجلا نم يناثلا اهئزج يف ةيرصملا فطتقملا the ترشن

 ىف م۱۹۲۱ بآ/ ه ۱۳۳۹ ةنسل ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا يف ةرداصلا

 تضرع ثيح «ضرألا ىلع ناسنالا دولخ لوح LOS 07٠/ةقرملا اهتفيحص

 :YO ص بابل ذه نم يناثلا لصفلا عج 0

Seneca ا 



 ضرغلا اذه نيحارجلا ةذتاسألا رهشأ اهب ماق يتلا ةيملعلا ةيربتخلا لامعألا فلم

 ءاهلإ الصوت يتلا ةريثملا جئاتنلا عم ء(لوپدنير) (steal, A fu IS روتكدلاك

 ىلإ لوطي نأ هل نكمي ناسنإلا رمع SL عطقلا وه :اهمهأو جئاتنلا كلت نيب نمو
 .رثكأ وأ ةنس فلأ

 ةرداصلا «نيسمخل او عساتلا دلجلا نم ثلاثلا اهئزج يف ةروكذملا ةلعلا ترشن اك

 اهتفيحص يف م۱۹۲۱ لوليأ / ه ۱۳۳۹ ةنسل ةّجحلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا يف

 تبتنا (؟ايندلا يف ناسنإلا ake له) :ناونعب ًايملع ًاقيقحت ۲٠١ - ۲۳۸ / ةقرملا

 ,لسراك روتكدلا اهيلإ لصوت يتلا ةقباسلا ةيملعلا ةيربتخلا جئاتنلا دبيأت ىلإ هيف
١ 
J لويدنمير ذاتسألاو” 

 :نيرمعملا ةرثك نم اسماخ

isl,هرصتخنف نيرمعملا نع ثيدحلا  whysتايبألا : 

 ٌرضخلاو شايلإو شيردإ كباجأ  هئاقب ٍلوطل هيف ٌبرَتسَت نإو
 صح هَل سيل رمعلا لوط of ىلع ةلالد لج اينّدلا يبأ نبا يفو

Ehركذلا هب صن فهكلا لهأ موق اذك هيوقب حون وهلا يبن  

 ٌرمعلا ةعاسلا ىلإ هنم pats ol aod age نم SEU دجو دقو
as 5 752  

 ې ر لا رخال سوم اصع الولو اهقوفو ماع فلأ جوأ شاع دقو

 pam pl سيل افلأ al ْنَمَو BL ّقوف nel Cali نمو

 دبع ديسلا / هنع تاهبشلا عفدو دوعوملا يدهملا باتك نم- فرصتو راصتخاب  مالكلا اذه انلقن )9(
 .47 7 : ىناتسرهشلا اضرلا

 ةديصق وه باتكلا الهو «نامزلا بحاص دوجو ىلع ناهربلا رظناو TY :ينيوزقلا/رظتنملا مامإلا (؟)
 نيذلا نيرمعملا اهيف ركذ «يلماعلا نيمألا نسحم ديسلل تيب ةئامثالث ىلع ديزت ةققحم ةعئار ةيرعش

 امس يذلا يناتسجسلا باتكك HELI لهأ بتك هيلع تن اميف «نود امف ةنس فلأ نم رثكأ اوشاع
 .م ۱۹٠0/۸٠۳۲۲ ةنس رصمب ةرم لوأل عبط يذلاو (نورمعملا )



 e Gopal ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا fall بابلا

 روهظلا تامالع نم ةيرخسلا

 مامإلا روهظ يف يسربطلل جاجتحالا ةياور يناعن روظنم دمحم خيشلا لقن

 ىلع خت يذلا وه» :- اهركذ Se) اهصنو «فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجع ةّجحلا

 BEG ردب لهأ the هباحصأ نم all عمتجي ..هصخش مهنع بيغيو هتدالو سانلا

 لهأ نم ةّدِعلا هذه هل تعمتجا اذإف ...ضرألا ىصاقأ نم ًالجر رشع ةثالثو

 .«هرمأ هللا رهظأ صالخإلا

 :لاقف (ريكفتلل ةوعد) :ناونع تحت ًارخاس قلع #

 .نامزلا رخآ مامإ روهظ مدع ببس يرشع ىنثالا بهذملا باحصأ وزعي»

 ءه 770 ةنس ذنم هنأ ىلإ ىسوم نب يلع نب دمحم موصعملا مهمامإ تاداشرإل ًاقبط

 رهظأ صالخإلا لهأ نم Ball هذه هل تعمتجا اذاف » : ىلع نب دمحم مامالا هيلإ راشأ ام

 ¢ هرمأ هللا

 عم SAE يار فرعن OG ىأ ااذه نوقفتي ...ةعيشلا ءالعو ى م ىأر ف زالو

 ةيرخسلا هذه باوج

 نسحي دنهل ءاملع ريبك- ينامعن روظنم دمحم خيشلا هضفر ام تاديؤم نايب لبق

 وه سيل HA ّيدهملا مامإلا راصنأ نم ةياورلا يف روكذملا ددعلا BL Ss نأ ان
 ةمالعلا وه الو BB ّيدهملا مامإلا روهظ هرفوت دنع ققحتي يذلا ديحولا طرشلا

NEVE ينامعن روظنم دمحم / مالسإلا نازيم يف ةيناريإلا ةروثلا )١( 



٠00000000000000 00000000. es 1يفاكلا نع عاقل ٤ 

 يف ةعيشلا ىلع دنهل ا ءاملع ريبك ضارتعا لنمو .روهظلا تامالع نم ةديحولا

 نيملسملا مؤي نأ يناعنلا خيشلا يدنملا مكاحلا sal ول ام لمك ,هذه روهظلا ةمالع

 ىلعو She ئحضألا ديع ةالص ءادأل - رقبلا ةدبع همده يذلا  يرباب دجسم ىف

 ديعلا يلصي نأ ينامعنلل سيل انهف SYS ًانمؤم نيسمخ نيلصملا ددع نوكي نأ طرش
 عنتمي نأ هل سيلو «نينمؤملا نم ددعلا اذه هعم عمتجا [aS ةّجحب ًالثم ةدعقلا يذ يف
 نم نيسمخلا لوهكلا عم ةالصلا رضح نم نأ ةّجحب ديعلا لولح دنع ةالصلا نع

 ! ينامعنلا خيشلا ىأرمب مدهملا دجسملا ةحاس مهب قيضت ام نينمؤملا بابشلا

 ئسانت ريكفتلل اعد نم نكلو AB داوجلا مامإلا ثيدح يف لاحلا كلذكف

 لهأ دنع هيلع قفتملا تاكردتسملاو عماوجلاو ديناسملاو ننسلاو حاحصلا ثيدح
 ىلع نولتاقي ىتمأ نم ةفئاط لازي ال » :لاق هلأ PAM لوسرلا نع يورملا وهو ةنسلا

 . « لاّجدلا مهرخآ لتاقي تح مهأوان نم نيرهاظ قحلا

 !؟ ايندلا Se نأ كشوأ امدعب لطابلا ةلتاقم نم روكذملا ددعلا نيأو

 دل ئدهملا مامإلا نع بوني نم ددع وه صالخإلالهأب aL LB نيبتي انه نمو
 نم نولوتي ام ةرادإ يف ةءافكلا نم ةيلاع ةجرد ىلع مه نيذلا هئارزوو هئالكو نم
 قاشعو مامإلا دنج رصح وه دارملا سيلو ,مههقفو مهملع عم تايلوؤسمو لامعأ

 عم «قحلا ىلع لتاقت يتلا ةفئاطلا  ٍذئدعب - رضي الو ,روصحلا ددعلا اذهب هروهظ
 ددعلا اذه ضعب اهدوقي نأ GS ذإ « مهيف ءافكألا نم ددعلا اذه رفوت مدع ضرف
 41 اك .ءافكألا ءاهقفلا نم ددعلا اذهب مهبأر ةفرعم يناعنلا لهج نم هسأر ىلعو

 هيلع تّضن S| الفال ّيدهملا مامإلا روهظل ديجولا طرشلا وه سيل ددعلا اذه رفوت
 . .ةعيشلاو SAM لهأ ئدل ثيدحلا بتك رئاس

 .هتنتفو لاّجدلا جورخ :اهنم



 YO يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لولا بابلا

 .ينايفسلا جورخ : اهنمو

 | FB ميرم نب ىسيع لوزن :اهنمو

 بتك نم امهريغو نيحيحصلا يف اذه US دم دقو .ءاديبلاب فسخلا :اهنمو

 .ديناسملاو حاحصلا

 .روهظلا تامالع يف ثيداحألا نم يطويسلا هجرخأ ام : اهنمو

 .« ضعب هجو ىف مكضعب قصبي ئنح ّىدهملا جرخي ال » :ثيدحك

 .« ةملظلا اورت ئتح ئدهملا جرخي ال » :ثيدحو

 . « ًارهج هللب AS ئتح Gig جرخي ال » :ثيدحو

 .« ةعبس ةعست ّلك نم لتقي ئتح ئدهملا جرخي ال » :ثيدحو

 °" « اهداوعأ ئلع ىنايفسلا موقي ئتح ّيدهملا جرخي ال » :ثيدحو
 Ue ضرألا ئلتمت ىتح ةعاسلا موقت ال » :يردسحلا ديعس يبأ تيدحك وأ

Use,امك ًالدعو اطبق اهؤلمي ينيب لهأ نم وأ يترتع نم لجو جرخب مث : لاق  cle 

 ,Wyse ًاملظ

 تحرص يتلا يفاكلا باتك يف اهنم ناك ام بس ال  ةعيشلا ثيداحأ كلذ نمو

 اهل درفأ دقو MB ّيدهملا روهظ قبست يتلا روهظلا تامالعب عضاوملا نم ريثك يف
 ثادحألا هذه tle نمو» :لاق مث ًالامجإ هيف اهركذ ءًاباب داشرإلا يف ديفملا خيشلا

agaةطرتشم اهنمو , lelيف تبث ام بسح لع اهانركذ انو ,نوكي اه  

 "« لوقنملا رثألا اهنمضتو «لوصألا

 ب يمي مام, وم نع أ بتك ىف ةيورملا ثيداحألا ىهف ءال داوجلا مامالا ثيدح تادي وم ع اَكأ

 YOU AY یراتفلل ىواحلا(١)

 .۳۸۹۹۱/۲۷۱:۱۴ لامعلا زنك 001:1 مكاحلا كردتسم ۳1:۳ دمحأ دنبسم (؟)

 VOY ديفملا/ داشرإلا (*)
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SE هللا لوسر نع «مهقرط نمو Et 

 , يدهم ال سانلا لوقي ئتحو سايإ دعب ىدهملا ثعبي » : سابع نبا ثيدح :اهنم

 .« ردب باحصأ ددع Shey رشع ةسمخو ةئامثالث مهددع ..هراصنأو

 دنعو ..دانم ىدان تافرعو ئنمب سانلا ناك اذإ » : عفان نب مكحلا ثيدح :اهنمو

 لهأ ide الإ قحلا راصنأ نم قبي ال ئتح لاتقلا دتشيو ءءامسلا ىف ةمّلعم fis نوري كلذ

 . « ّىدهملا : يأ مهبحاص نوعيابي ئتح نوبهذيف «ردب

 رشع ةعبرأو BLEW ىف فسخلا دعب ّىدهملا جرخي » :يرهزلا ثيدح :اهنمو

 .« ردب لهأ ددع .ًالجر

 اهضعب عمج دقف ءاهنم راثكإلا ىلإ ةجاح ال يتلا ىرخأألا ثيداحألا نم اهريغو
 نم ظاّفحلاو ثيدحلا dl نم وهو « يعن يبأ ظفاحلا نع اهجرخأ دقو يطويسلا

 ةّنشلا لهأ ءاملع ريبك ةيرخس ىلع لدي Ul ءيش ىلع Do of اذهو Pat لهأ
 لاحم ال ذإ , ًاضيأ Be هللا لوسر نمو لب «مهسفنأ LA لهأ نم "دونما

 اهتياور ىلع نافرطلا قفتا نأ دعب روهظلا تامالع نم ةمالعلا هذه ةّكص راكنال

 SEG مظعألا fol نع قش قرط نمو

 هلؤاست مص نإو .ثيداحألا هذه يف دنهلا elle AS يأر فرعأ الف دعبو

 | .هلثم انل قحيف

 ددعلا اذه دعب دلوي مل ئدهملا َّنأ اومعز نيذلا AN لهأ نيب نم دجوي الأ

 ةدع مهيدل لمتكت يكل هتدالو نورظتني wel مأ ؟ ئدهملا دلوي تح نينمؤملا نم

 )١( يطويسلل يواحلا باتك يف ثيداحألا هذه عجار ۲:۷1-۷١.
 (دنهلا ءاملع ريبك) :ةرابعب همسا ركذ دعب ( مالسإلا نازيم يف ةيناريإلا ةروثلا ) هباتك ناونع 15 (؟) !



 eV يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 !؟ نينمؤملا نم ردب لهأ

 Wh ئدهملا ىف ةيآ ريسفت ىف ةعيشلا ىلع ءاعأا

 قب ّيدهملا ثيداحأب نعط يذلا ةميعط نمحرلا دبع ple روتكدلا ىعدا

 لوصف يف هيلإ ريشنس امك ئرخألا ثيداحألا نم اهريغو ,يفاكلا OLS ىف ةدراولا

 ىلع مبا َوُه ْنَمَقَأ :ىلاعت هلوق يف ةدراولا ( مئاق) : ةظفل 8( .ثحبلا اذه باوبأو

IS(ئدهملا) ب ةعيشلا اهرسفت ٠ 4ْٺَبَسَك اب سف  ! 
 ت

du jiءاعدالا اذه  

 ثّدحت ذإ 42 ينيلكلا ًاصوصخ «ةعيشلا ىلع ةيرفلا هذهب ءاج نيأ نم يردأ ال

 . ةعيشلا ءاملع نم دحأل لوقلا اذه بسني مل نإو وهو يفاكلا ثيداحأ نع اذه لبق

 نم ةياور يف وه ريسفتل اذه Sg ىلع هب نعط ام ةرثكب ءال مهوأ هلأ لإ
 AIS تاياور

 ًارسفم سيل ينيلكلا EY ؛ 4 ينيلكلا ىلغ بذك دقف ءاذه وه هدصق ناك نإف

 يف الو عورفلا يف الو لوصألا يف ال يفاكلا يف طق ةيآلا هذه يف ًائيدح ورب ملو ًالوأ

 ةكرابملا دعرلا ةروس نم ةبآلا هذه يف ةدراولا Aull ةظفل هيف لّوؤي .ةضورلا

 . 29: يدهملا مامإلاب
 ةدحاو ةيآ الإ ّيدهملا مامإلا يف اهَوأيو دعرلا ةروس تايآ نم لوانتي مل لب

TT NY ke SN) 

OAs (؟) نمحرلا دبع رباص .د/ًابهذمو ًادقتعم ةعيشلا 
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 ٌرِْنُم (CSTE ىلاعت هلوق نم يه ةيآلاو ,ةادملا مه 8 ةمألا نأ باب ىف اهركذ “
Bae030 سا ىو  

INGموق  Rb 

 BAB رقابلا مامإلا نع دانسإلاب «ثيداحأ ةعبرأ روكذملا OWI يف جرخأ دقف

LAWS,عيمج ةقاثول حيحصلا نم  Bley 

 نب دمحأ نع athe قيرط نم :امهدحأ ,نيثيدح يف ال قداصلا مامإلا نعو

 نم ةقاثول حيحص لؤألاو «يرعشألا دمحم نب نيسحلا قيرط نم :رخآلاو دمحم
x ;دمحم نب للعب فيعض رخآلاو « هيف )۳  . 

 ال ًاتلع أو ءرذنملا وه SME هللا لوسر SI .ثيداحألا هذه ىف ام ةصالخو

 هللا لجع ةّجحلا مامإلا ىلإ ٍدحاو دعب ًادحاو كيل LEIS ءهدعب نم يداطلا وه

lsثيدح 6 ىلع .فيرشلا هجرف  Uallفعض نإو هيف ةهبش ال حيحص  
 لها عيمج هفرع امل هتقفاوم عم ؛ ةحيحص قرط BE نم هنومضم جيرختل  هدنس

 ا رقابلا مامإلا جاجتحا هيفو coy oll صصخي ال لوزنلا ببس Gl نم مالسإلا
 كلذ تام مث لجر ىلع ةيآ تلزن اذإ تناك ول » :هلوقب ميف ةيراج ةبآلا نأ ىلع

 نميف ئرج امك ىقب نميف ىرعبي ىح هنكلو «باتكلا تام ! ةبآلا تنام لجرلا
)۳( 

 « یضم

 مهقرط نم اهوور دقف .ةئسلا لهأ دنع ةلوهجم نكت مل بابلا ثيداحأ SI اك

VAN re SN) 
 ىفاكلا لوصأ (؟)  OLS EV VEAL TEV EYةمئألا نأ باب ,ةّجحلا  BEL.ةادُهلا مه

 ) )۳یفاکلا لوصأ ١:148/”.



 As يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لوألا بابلا

 نودتهملا يدتهي Che اي كبو «يداهلا ّىلعو ؛رذنملا انأ » :سابع نبا ثيدح ىف

> > 
 « GIA نم

 esd أرقي اک هللا لوسر تعمس» : :لاق يملسألا ةزرب Gl ثيدح يفو

 «S15 : أرقي وهو ode دب هي ىلع اهعضو مث ,هسفن ردص لع هدي عضوو ول

Me dab 63 

 كلذب هدلو نم Gal نوكي ئرت اي نف ءال يلع وهو «يداملا نّيعت نأ دعبو

 ؟ BE هدعب

 لئاق ىلإ هبسني مل هّنأل ؛ ًاضيأ بذك دقف « ةعيشلا يرسفم دحأ هدصق ناك نإو
; ; 1 

 ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت تعبات ينأ ىلع « مهتمرب ةعيشلا ىلإ هبسن Ly ,مهنم نيعم

 | : ريسافتلا هذه كيلإو اهيف كلذ دجأ ملف « ةعيشلا ريسافت نم هب ترفظ اف

 ٠ .ةيآلا هيف ركذت مل ها يركسعلا مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا |

 .ةيآلا هيف ركذت ل يفوكلا تارفلا ريسفت - ۲

 AM هيف ركذت مل يشايعلا ريسفت ٠

 .ةيآلا هيف ركذت de بوشآ رهش نبا / هفلتخمو نآرقلا هباشتم - ٤

 AN هيفركذت 4 يدابارتسألا/ةرهاطلاةرتعلا لئاضف يف ةرهاظلاتايآلاليوأت 0

 ريونت لثم يهف «مبركلا نآرقلا تايآ عيمج لوابتت مل رداصملا هذه SL اؤخي الو

 اهريغو يرصبلا نسحلا ريسفتو «يروثلا نايفس ريسفتو . سابع نبال سابقملا

 تايآو روس عيمجل ةلماشو ةمات نكت م يتلاو ةعوبطملا ZAI لهأ ريسافت نم

 .ميركلا نآرقلا

 :AIAG نیطمسلا ررد مظنو 115017/770:1١, لامعلا رنك(١)

(Y)6١/89, : نيطمسلا ررد مظن  



BS. eee acces enter eee et eee teneeeen eter a tensa tetra eee nea eree sana Veيقاکلا غ  

 YUU يّمقلا ريسفت 1

 NYA :يضرلا فيرشلا/ليزفتلا هباشتم يف ليوأتلا قئاقح -۷

 Yous يسوطلا خيشلا/ نايبتلا ۸

 VAs EV يسربطلا خيشلا/ نايبلا عمجم 4

 ٠٠١. :۲ ًاضيأ يسربطلا خيشلا/ عماجلا عماوج - ٠
 .195 :؟ ينارحبلا/ ناهربلا- ١

 LY ۱٤۲/0۰۸. يزيوحلا/نيلقتلا رون - ۲

 AMES يزارلا حوتفلا وبأ/ نآرقلا ريسفت يف ناتج ا حورو نانجلا ضور - ۲

VEيفاصلا ريسفت -  NYY 

V0هللا دبع ديسلا/ ميركلا نآرقلا ريسفت  YOO: pub 

 YY ًاضيأ ريش هللا دبع ديسلا/ نیفلا رهوجلا - 1

 .886 :؟ يذبانج دمحم ناطلس/ ةدابعلا تاماقم يف ةداعسلا نايب - ۷

 AVY :۱۳ يزاريشلا دمحم ديسلا/ ناهذألا ىلإ نآرقلا بيرقت - ۸

 ,04 ينارهطلا يرئاحلا يلع ديس ريم/ر فلا تاطقتلمو رردلا تاينتقم 14

 ٤: EV ةينغم داوج دمحم/ فشاكلا ريسفت ب ٠

shall یئابطابطلا ديسلا ةمالعلا/ ١ YA YY 

 YY NY قداص دمحم/ ةّنسلاو نآرقلاب نآرقلا ريسفت يف ناقرفلا ١

 ,. sf يراوزبسلا دمحم/ديجلا نآرقلا ريسفت يف ديدجلا ۳

VEيرصانلا رقاب دمح/ نايبلا عماج ردصتخم  ATTY 

 . ةيمامإلا ةعيشلا ىلإ اهبسنو ةيرفلا هذه روتكدلا ذخأ نيأ نم يردأ الف دعبو
 كيتأيس امك ءارتفالا اذه نم abl وه ام ىلع فقنس ذإ كلذ بجعلا نم سيل نكلو
 .ثحبلا لوصف يف هريغو (ءادبلا فيرعت يف ءارتفالا) :يف



 Ween 0 يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدّلقملا فقوم / عبارلا لصفلا - لولا بابل

 مامإلا روهظ ىلع قطني اب ةيركلا تايآلا ضعب ةيمامإلا ةعيشلا رسف معن
 (AEM ىلإ ةدنسملا ثيداحألا ضعب كلذ يف تيوُر دقو «نامزلا رخآ يف ا ئدهملا

 ,ةيعيشلا ريسفتلا وأ ثيدحلا بتك نم هريغو يفاكلا باتك ين 4# تيبلا لهأ نم
 دعب اهئايب ىلإ ةجاح الو «مهورسفمو TEN لهأ get اهنم the ىلع مهقفاو دقو
 . "”لقتسم AS يف Cat نأ

 دلجملا صصح دقف . ةيمالسإلا فراعملا ةسسؤم رشن / ا ّيدهملا مامإلا ثيداحأ مجعم عجار )١(

 لهأ ئدل ريسفتلاو ثيدحلا بتك نم ةجرخم HB يدهملا مامإلا ىف ةرسفملا تايآلل هلم سماخلا

ZIةعيشلاو , 
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 قافنلاو ةّيقتلا ؛ لوألا لصفلا

 ةّيقتلاو (Boe LEY : ىناثلا لصفلا

 ناتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ : ثلاثلا لصفلا
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a]حالطصالاو ةغللا ىف  

ie, Had يبارعألا نبا نعو: «ts sill مسالاو ءرذحلا : ةغل da 

ASAE, cc oilyتاءارقلا ضعب يف درو ام هدّيؤيو .دحاو : AE OTDمُهنِم |  

IB( ةت ) :عضوم یف 4 . 

 ,تمغدأو 2b تلدبأ © ءاهلبق ةرسكلا ءاي واولا تبلقف قتوي «قّتؤإ :لصألاو

 اهضرعت الو كسفن قبتسا ؛ :يأ . aus 7s y : ثيدحلا هنمو . ي نإ :لق

 Udy تافآلا نم زوحتو .فلتلل

 ٌةندّشو ءاذقأ ىلع ةيقت ,معن :لاق ؟ AB نم فيسلل لهو :تلق ة :ثيدحلا يفو

 مهنطابو GUVs حلصلا نورهظُيو ًاضعب مهضعب نوقّتي ofl :ديري eS ىلع
 Oy فالخب

 يراصنألا خيشلا اهفرعو .”'«ايندلا وأ نيدلا يف ًاررض بقعي Le مهترهاظم

YAM نارمع لآ: )١( 

 . َيِقَو"/١٠ :سورعلا جات (؟)
 .7117 :4 ريثألا نبا/ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا ()
 Chg 0۵ روظنم نبا/ برعلا ناسل ()

 YEN :ديفملا خيشلا/قودصلا دئاقع حرش (6)



 يقاکلا نع عاف ا ا 11۸

 . ""«قحلل فلاخم لعف وأ لوق يف هتقفاومب ريغلا ررض نع ظّفحنلا» ب

 بلسو «برضلاك ءًالعف ررضلا عوقو اهيف طرتشي ال ةّيقتلا نأ كلذ نم مهفيو

 مدع عم  يضفملا هاركإلا ققحت يفكي لب كلذ ىلإ امو ضارعألا كاهتناو «لاومألا

 .رارضألا هذه لثم ىلإ  ةّيقتلا

 ةيقتلا سيل ذإ اهريغ نع هاركإلا اهيف حصي ال يتلا دراوملا زييق نسحتسي اذ

 .هيلع ءرملا هركأ ام لكل ًاذالم

 هاركإلا اهيف حصي ال يثلا دراوملا

 بلق يف اهملع لإ SA ليبس ال يتلا بولقلا لاعفأب ةقّلعتملا رومألا اهب ينعنو

vsالف يلاتلابو  faaضغب لع هركأ نمك ءاهنم ءيش لإ هركملا ءاجل  
 راكنإ ىلع وأ ,ةدساف ةديقعب داقتعالا ىلع هركأ وأ ءنيقفانملا تح وأ ؛نينمؤملا

 ًاعطق هاركإلا هيف حصي ال ام هلاثمأو اذهف Ys ًاراكنإ ةيمالسإلا ةلاسرلا

 fia |g نأ اّلِإ 9 :ىلاعت هلوقب ad عّرش نيح ميركلا نآرقلا نأ ئرن اذهو
OGلاقف .ًاضيأ نطابلا يف ًاراكنإ راكنإلا اذه نوكي نأ نم كلذ دعب رّذح  

bsىَلِإَو هفتا مُكْرّذَحُيَو  penal aTأوُفحُت نإ ْلُق :ىلاعت لاق مث .  

 CAB ATS ٍضْرَأْلا يِف امو ٍتاَوْمَسلآ يف ام fle لآ Aas bg GTA ghd يف ات

 )١( يراصنألا ىضترم خيشلا// ةّيفتلا :٠۷.

YAM (؟) نارمع لآ: 
AMT (؟) نارمع لآ: 

NAT نارمع لآ: )4( 



 Ass قافنلاو ةّيقتلا/ لوألا لصفلا يناثلا بابلا

 ًارهاظ ءايلوأ نيرفاكلا SLE نع نينمؤملا og ال ىلاعت dy :يزارلا لاق

 نطابلا ريصي نأ ىلع ديعولاب كلذ عبتأ ,رهاظلا يف ةّيقتلا هنع ىئثتساو ًانطابو

 ,ةالاوملا راهظإ ىلع ةّيفتلا دنع مدقأ oo BY كلذو .ةّيقتلا تقو يف رهاظلل ًاقفاوم

 يف ةالاوملا كلت لوصحل ًاببس رهاظلا بسحب لعفلا كلذ ىلع همادقإ بصب دقف

 هلأ دبعلا ملعيف «رهاوظلاب هملعك نطاوبلاب dle JT ىلاعت نيب مرج الف .نطابلا

BYىلع هيزاجي نأ  JSيف هيلع مزع ام  ads 

 هاركإلا اهيف حصي يتلا دراوملا
  Elدراوملا  callنيمسق ىلع يهف هاركإلا اهيف حصي :

 ءيش Ay ال اذإ ,WAN ملظلا لع ol SYIS ,هاركالا هيف رۇي ال : امهدحأ

 .ًابذك بذكلاو Ub ملظلا قبيف ءامهف

 تابجاولا Gl ,تامدحما ضعبو .ًاقلطم تابجاولاك ol SV هيف روي :رخآلاو

Flasءاهتايفيك رّيغتو اهتاقوأ ريخأت ثيح نم  Elyلكأك ءاهتحابإبف تامدحما  

LIلعف ىلع نوكي ئرخأو «مالك ىلع نوكي ةراتف هسفن هاركالا . 

 هقفلا يف هّركملا قالطك ررضلا ةفاخم عم ءىش هب بجي الف مالكلا ىلع هاركالا اأ
4 

 .ئرخأ رومأ نم كلذ ىلإ امو ءرفكلا ةملكب ظّقلتلاو ,يمالسإلا

EL,نيوحن ىلع وهف لعفلا ىلع هاركالا : 

 40 :۸ يزارلا/ ريبكلا ريسفتلا )1(

 .۱۷۹-۔۱۷۳:۹ لوقعلا ةآرم (؟)



ES SSDS OSES SCOESSOOESSOSROSOSOOOSS 11يقاكلا نع عاقل  

 ا ملاظلا مكاحلا ءيجب دنع مايقلاك «رارطضالا لاح هنايتإ غوسي ام :امهدحأ

dyدنع ريزنخلا محل لكأ وأ ,مارتحالا ىلع هرهاظ  col SMهيف ةهبش ال اذهو  
 نمف » و" 4 tall مُترِرْطْضآ ام الإ Rb مَرَح ام مُكَل ad دق » :ئلاعت هلو ety 0( A ا Kis ع ام أ مق لق و :

ENG G58 plasالف  gh4 هيلع  . 

 ىتلا سفنلا لتقك ءرارطضالا عاونأ نم عون GL هنايتإ غوسي ال ام :رخآلاو

 ةعيرذب لتق نمو .كلذ هل سيلف لتقلا ىلع هركأ نف ؛قحلاب الإ اهلتق هللا مرح
 اهب نقحيل ةّيقتلا تلعُج Lally : ا رقابلا ثيدح ىنف call نم بضغب ءاب دقف هاركإلا

gl۾ ةيقت سيلف مّدلا غلب اذإف  . 

 ول ابك ءرفاك نم ملسمل عقي دق لعفلا وأ مالكلا ىلع هاركإلا GI مّدقت امم رهظيو

poريزاخلا محل لكأ وأ ءرفكلا ةملك قطن ىلع ملسملا . 

 ةبطاو قتعلاو قالطلا ىلع هاركإلا يف لاحلا وه امك مهسفنأ نيملسملا نيب عقي دقو

 .ىرخألا رومألا نم اهريغو عايتبالاو عيبلاو

 ةيفيلكتلا ماكحألا فالتخاب فلتخت يهف .هاركإلا دراوم ءازإ ةّيقنلا نع ا

 .ةهاركلاو ةحابالاو بابحتسالاو ةمرحلاو بوجولا نيب ةسمخلا

 الف .ةسمخلا ةّيقتلا ماكحأ (ةّيقتلا) هتلاسر يف يراصنألا خيشلا لصف دقو

 .اهتداعإ ىلإ ةجاح

NVA ١(الأنعام( 

STI ةرقبلا: (Y) 
 باتك_۰/۲۵۹١٠۳ ىقربلا / نساحملاو . ةّيقتلا باب ءرفكلاو ناميإلا OES. VIVE :۲ يفاكلا لوصأ (۳)

 1 .ةيقتلا باب ء ملظلا حيباصم
VEGA ىزارلا/ريبكلا ريسفتلا :كلذكو ءاهدعب امو ۳۷ : يراصنألا خيشلا/ ةّيقتلا رظنأ )٤( 



 Ness قافنلاو ةّيقتلا / لوألا لصفلا pall بابلا

 نم مهنم َّنِإ ىتح ,ماكحألا هذه قيداصم يف اوعشوت BAL لهأ ءالع Si اك

 نيب قّرفي مل نم مهنمو « هتمرحب لاق نم مهنمو Ot تانصحلا فذق حابأ

 ذإ ؛هدنع ةّيقتاللاك اف ةّيقتلا ناكل ىتح «دراوملا ضعب يف رايتخالا نيبو هاركإلا

 ءاوس هدنع مزال زئاج هّلك اذهو «هرذنو هحاكنو هقاتعو هركملا قالط عوقوب لاق

 . ”'ءركُي مل وأ هيلع ءرملا هركأ

 (VE ةلأسم ۳۲۹ IA ئلحملا يف مزح نباو ۷۷:۲۲ ىسخرسلل طوسبملا ىف امك ةفيدح ىبأك(١)

 ١4. 1:4 هريسفت يف يزارلا رخفلاك (۲)

 باتك- ١٤۔١٤ TE يسحر سلل طوسبملا يف امك فانحألا ءاهقف نم هدعب ءاج نمو ةفينح ىبأك (۳)

 .هاركالا
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 ةّيفتلا مهف ةءاسإ

 موهفم نع ًايلك ًافالتخا فلتخي يمالسإلا روظنملا يف قافنلا موهفم Sf كاش ال
seal؛  SYراهظإ نع ةرابع وه ذإ .ًالقعو ًاعرش هتوقمم ةيضرم ةلاح قافنلا  

 ءاقبلاو ءرفكلا ىلع رتستلا عم «نينمؤملا لعف ىلإ ئّدعتيو لوقلا زواجتي ال اب ناميالا

 قحلا ىلع تابثلا ينعت EY LE كلذ نم سكعلا ىلع ةّيفتلا نيب « ةقيقح هيلع
 وأ .سفنلا وأ ٠ نيدلا ىلع ًاظافح هيضتقت ةحلصمل هفالخ راهظإ عم , نامالاو

 .لاملا وأ ءضرعلا

 اذه رخآ يف هحضونس اک قافنلاو ةّيقتلا نيب ريبكلا قرفلا نم مغرلا ىلعو

 EL لهأ نم باّتكلا ضعب ندل نم اريدك dill مهف ءيسأ دق هلأ الإ لصفلا

 اونعط امك .عادنلاو قافنلاب اهوفصو دقف ةّيقتلل يمالسإاللا مهفلا اذه ةجيتنو

 ناونعب باب نم هدرفأ امل «ينيلكلا مالسإاا ةقث مهتمّدقم By .ةعيشلا نم اهتاور

 صوصنلا رئاس نيسانتم .(يفاكلا) هباتك يف (ناتكلا) ناونعب رخآو .( ةّيقتلا)

 كلذب نيضرعمو . مالسإلا يف ةّيقتلا موهفم تعّرش يتلا ةّيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا

 al نأشب نيرشفملاو oddly ءاهقفلا نم LAN لهأ مالعأ هلقن ام عيمج نع

 هتضتقا ام ًاضيأ كلذب نيركنمو .ةمايقلا موي ىلإ اهتّيعورشمب مهحبرصت نم درو امو

 اهنع ررضلا عفدو سفنلا ظفح ةرورض نم ءالقعلا هنسحتساو ,ةميلسلا لوقعلا

 .اعرش ةحابملا لئاسولاب



ne ESE OSSOOSSOSE OSES SESESEOSOCOROSOEOSSS 14يفاکلا نه عاق  

 يف ةّيقتلا تاياورل هباحصأ مبوقت يف ًائيس ًارثأ ةّيقتلا نم فقوملا اذه كرت دقلو
 كلت لالخ نم تاهبشلاو نوعطلا ضعب ةراثإ ىلإ مهعوزن عم ,يفاكلا باتك

 نيملسملا ىلع افإو «بسحف باتك وأ صخش Ue هررض دوعي ال امب تاّيورملا
Leeنم  BITىلع ءاضقلاب تاهبشلاو نوعطلا هذه ضعب ةقالعل .ةعيشلاو  

 N3 ًاعيِمَج هللا لبَحب أوُمِصَتْعَآَو 9 : gas هلوق قيقحت ىلا ةيمارلا يعاسملا

|S. 1858نم حضتتيس  : 

 ةدحولا عناوم نم اهلعجو قافنلاب ةئقنلا طلخ ةهبش
 ةّيقتلا عوضوم يف يفاكلا تاياور ةّنّسلا Jal نم USI ضعب لوانت دقل

 ةعيشلا مانا ىلإ فاطملا مهب ىهتناو ,يعوضوماللا دقنلاو ةيحطسلا ةساردلاب
 لوقلا ببسب ئرخألا لئاذرلا نم اهريغو ليلضتلاو عادخلاو قافنلاو بذكلاب
 ةلأسم قيرط يف فقت all عئاوملا ٌمهأ نم يه ةّيقتلا نأ اوعا دقف اذهو .ةيقتلاب
 .ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلا

‘asنهاذملا ءارآ ىلع فقو نم دنع ًاروذج ةهشلا هذه دجن نأ بيرغلا نم  

 JB دقف ,ةّيميت نباو يهذلاك باّثكلا ءالؤه نم رثكأ ةيقتلا ةلأسم يف ةيمالسإلا

 OU « ةيقتلاب نولوقي ثيح بذكلاب نوّرقي ةضفارلا» bb اههنع

 ريف ی الر BEd نم ره سل نم يعد نأ Jaw ةبارغ الف بذكلاب

 . مهتارابع نيع نم حضتيس امك. ليلضتو عادخو قافن ةئيفتلا نأ مالسإلا

 ٌلكو» :- Mall ىف GIS تاياور نم ةلمج ىلإ هتراشإ دعب  ناهبجلا لاق - ١



 Ose قافنلاو ةّيقتلا / لّوألا لصفلا- يناثلا بابلا

 ,لوقي ایف هقيدصت زوجي الو «هیف قثوي الو « هئاراب دتعي ال قفانم ةّيقتلاب نيدي نم

 دقتعي لب ال «قدصلا نم لضفأ هلأ دقتعيو Lely هاري لب ؛بذكلا ٌلحتسي هلأل

SIلئاذرلا سأر وه هعم قدصلا َّنأو «لئاضفلا سأر وه سلا عم بذكلا »”" . 

 ام ىلع ةّيقتلاو » :هريغو يفاكلا يف ةّيفتلا تاياور نع هللا لام دمحم لاقو - ؟

 كلسي EY نم ٍدحأ نكي مو AM ةحيصن هنايبو .نيدلا يف AE ةعيشلا هيلع
 نأ ىلإ بذاك وهف بلقب هدقتعي ملام هناسلب رهظأ نم Bf ملعي ٌلكو «شغلا قيرط
 ,ةميق هلوقل قبي ال ةّيقتلا ءارو ًاروتسم نوكي عّيشتلا فالغ يف يعيش لك لاق

 ."”«ءافو هدهعو هدعول الو «قدص هلمعل قبي الو

 مهل قّدصي الو «نيدلا ىلع نونمتؤي ال ةعيشلا» :ّنأ ئريف يعرزلا اًمأ ٠

 امدنع ةسرشلا مهباينأ ءافخإ مه حيبت ؛هريطخو ةثيبخ ةديقع يه ةّيقتلاف لوق
 عدخنيف «ءابرحملا نّولت نّولتي نأ يعيشلل حمستو ,مهرمأ فشكي وأ مهل هبتني
 ذبنو «براقتلاو ,ةدحولل ٌبحو .ةّدوم نم هب نورهاظتي امب اثم بلقلا ميلس

 ."« تافالخلا

 ..بذكلا نع نوعّروتي ال مهدجنف » : يفاكلا يف ةّيقتلا يف ةياورل هركذ دعب لاقو
 نأ ىلإ !!ةديقعلا داسفب ًاجوتم ةريرسلا ثبخو «بذكلاو «قافنلا مهيف عمتجا دقف
 AS لماك باب يفاكلا يف اهو «نطبي ام سكع رهظي نأ :اهانعم ةّيقتلاو لاق

wagكشسمتملاو اهيلع رباثملل بيغرتو ءاهكراتل بيهرتو  dg 

EAT LAY ناهبجلا ناميلس ميهاربإ/مالظلا ديدبت: )١( 

 /يسرافلا موهفملاو ةمئألا موهفم نيب عّيشتلا رظناو ۳۵ :هللا لام دمحم /نآرقلا فيرحتو ةعيشلا (؟)

 NTO :يرادنبلا .د

 .١١٠:یعرزلا نمحرلا دبع /نازيملا ىف ةعيشلا لاجر (۴)

 , 10+ :نازيملا يف ةعيشلا لاجر )6(



e 11يفاكلا نع عاف ٦ 

 ,ةّيقتلاو ناتكلا يعيشلا بهذملا تاملعت لوصأ نم » :دنهلا ءاملع ريبك لاقو - ٤

 هرهظي ,Yi هكلسمو هبهذمو هتديقع لصأل ناسنإلا ءافخإ وه :نادكلاو

 فالخ وأ ,ةقيقحلاو عقاولا فالخ وأ ake وأ هلوق فالخ هراهظإ يه :ةّيقتلاو

 ماظن» : يه وأ "'«مهّمغيو نيرخآلا عدخي اذكهو «كلسملاو بهذملاو ةديقعلا
 . ""(ءاهدلاو نيج لاو ركملاو قافنلا ىلإ سانلا وعدي ةيبرت

 سيلدتو قافنو GLE ةعيشلا اهمهفي اك ةّيقتلا» :جيرف رمع gle لاقو  ه

 .«بذكو

 luo قافنلاو ,عادخلاو ,ةنهادملاو ,بذكلا نم اوذختاو» :رخآ عضوم يف لاقو

 Rll راتس تحت

 اننيب صالخإب قداصلا بواجتلا عناوم Solan :بيطخلا نيدلا ٌبحم لاقو - ٦

 ,نونطبي ام ريغب انل رهاظتلا مهل يبت ةّينيد ةديقع انف ,ةّيقتلا هنومسي ام مهنيبو

. )£( 
 . «هل نولمعي الو ءهب نوضري الو كلذ نوديري

 يف يميصقلا هاعّدا ام هلثمو VAs :ينامعن روظنم دمحم خيشلا /مالسإلا نازيم يف ةيناريوالا ةروثلا )١(

 . :٤0۸-٤04 ةينثولاو مالسإلا نيب عارصلا

 NYY :مالسإلا نازيم يف ةيناريإالا ةروثلا ()

 VAs عّيشتلاو ةعيشلا ىف ام هنم بيرقو ٠١١ VATS :جيرف رمع ىلع /يمالسإلا روصتلا يف ةعيشلا (۴)

AV 5015 



 a e قافنلاو ةّيقتلا / لوألا لصفلا - يناثلا بابلا

 gall بيلح نم عضر امهالكف «بذكلاو

 ةهبشلا هذه باوج

 ىلع ةّيقتلا مهف وه ةمّدقتملا لاوقألا عيمج نيب كرتشملا ساقلا GI مّدقت امم رهظي

 لوقي نم ly «نيرخآلا عادخو شغلاو «نيدلا يف قافنلاو بذكلا نم YET ساسأ

 ٌييرحف كلذك ناك نمو «ءيش ىلع نقم ؤي الو .ًاقلطم لوق هل قّدصي ال اهب

 .!! ءاخأو ءافص نم هيعّدي ام اوبّذكيو ,هوبّدجتي نأ نيملسملاب

 اهنارتقا عم ,يفاكلا تاياورل ةّيحطسلا مهتسارد لاوقألا كلت لالخ نم رهظت امك

 دنع وه S| ةّيقتلا فيرعت فيرحت ىلع مهقافتا ليلدب ,ةيعوضوماللاو بّصعتلاب
 ةشقانم ةلواحم مهتاملك نيب دجن مل ذإ « ةنسلاو ةعيشلا نم نيملسملا elle روهمج

 .فلتم ديعو وأ فيوخت و هاركإ نم اهلامعتسا تارّربم

 وه امك هعوقو لمتحلا وأ نّقيتملا ررضلا عفدب مهئاملك يف ًالصأ ةّيقتلا sg مل اك

 هذه لثم َّنأ ,ةعيشلل OLE نم اهقفار امو ةهبشلا هذه باوج نم حضّتيسو

 عادخو قافنلا روص نم ةروص الإ يه ام ةّيقتلا نع ريبعتلا يف ةيوتلملا بيلاسألا
 :تارقف نم يلي ايف كلذو «نيرخآلا

BA لهأ دنع ةّيقتلا هيف ٌحصت ام YJ 

 دنع ةّيفتلا امف تزّوُج يتلا تالاحلا عيمج ءاصحإ ناونعلا اذه نم ضرغلا سيل

 روهمجلا رداصم مهأ يف اهبلع صوصنملا دراوملا ضعبب ءافتكالا لب Lt لهأ

 )١( مقر شماه-4١1:ةميعط نمحرلا دبع رباص .د/ابهذمو ًادقتعم ةعيشلا (0)



“YAيفاكلا شغال  

 ١ فانحألا هقف- :

adةّيقتلا زاوج  يسخرسلل طوسبملا وهو  ةّيهقفلا مهرداصم رهشأ يف درو  
 ءارتفالاو ,تانصحلا فذقو «ناضمر رهش يف راطفإلاو ,ةالصلا كرت يف هاركإلا دنع

 ,ةتيملا لكأو ءانزلا ىلع LSM OVE يف مهدنع Mill Laat اك .ملسملا ىلع

 ناك هعسي كلذ َّنأ ملعي وهو لعفي مل نم Bly «رمخلا برشو ءريزنخلا محل لكأو
9 020 ETكلذ نم عنتمي نأ هعسي الو  , 

 باكتراب ًاررض امهمظعأ يعور ناتدسفم تضراعت اذإ» :ىننحلا od نبا لاق

gis 

 :لئاسملا هذه سنج يف لصألا مث :- ةالصلا طورش باب يف  يعليزلا لاق

 راتخي اتفلتخا نإو ءءاش Leh ذخأي ناتيواستم امهو نيّيلبب ىلتبا نم نأ
 <b يف ةرورض الو ءةرورضلل الإ زوجت ال مارحلا ةرشابم oY ؛اهنوهأ

 7 ةدايزلا

 اهيف زوج ًادج ةريثك ئرخأ Ty yal ركذ دقو VOT و۷۸ و۷۷ و١۵ و 48:54 يسخرسلا/ طوبسملا )١(

 . طوسبملا نم ۲١ ءزجلا يف هاركإلا باتك جار . هلك هقفلا باوبأ تلمش امبر هاركإلا دنع ةيقتلا
 نم. اهل رصح ال تالاح ىف ةّيقتلا زيوجت اهيف دجتس ًاضيأ ىفنحلا هقفلابتك رظناف تئش ناو

 MVE يناديملا/بابللا « ۱٦0:4 دحساولادېع نبا/ ريدقلاحتف حرشو NYO يئانيغرملا/ ةيادهلا : لاثمأ
 /ءاهقفلا ةفحت ۷١ :۸ ميجن نبا/قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا 141:۲ يدغسلا/ ئواتفلا يف فتنلا
 عمجسم 0 :0 ماظن خيشلا /ةيدنهلا يراتفلا ۵ ۷ يناساكلا /عئانصلا عئادب ver يدنقرمسلا

 در 458:5 يدنفا داماد/رحبألا ىقتلم حرش يف رهنألا عمجم ۲٠١ : يدادغبلا دمحم نبا /تانامضلا

 دمحم /نيدباع نبا ةيشاح ىلع ىعفارلا تاريرقت AN :0 نيدباع نبا /راتخملا ردلا ىلع راتحملا
 :# يومحلا نيدلا باهش / رئاصبلا نويع زمغ TY يسيباركلا/قورفلا ۲۷۸: يعفارلا ديشر

ehhh THY 

 ۸٩. :ميجن نبا /نامعنلا ةفينح يبأ بهذم ىلع رئاظنلاو هابشألا(؟)



 a قافنلاو ةّيقتلا / لوألا لصفلا_ يناثلا بابل

 : يعفاشلا هقفلا ۲

 ناسنإ فلح ولف .هاركإلا Ud حصي يتلا رومألا يف يعفاشلا دنع ةيقتلا ٌحصت .
 Shay :يوونلا لاق «هيلع ةراّقك الف al SM CALLS les هللاب ًالثم

 رثكأو ءروث يبأو «يعفاشلاو كلام دنع ةمزال ريغ هركملا نيي

 , 37« ءاملعلا

 وبأو عقسألا نب ةلثاو ئور امل ang حصت الف (oS اًمأو» :ًاضيأ لاقو

 لمح لوق هن ألو « نیمی روهقم ئلع سيل » : :لاق زا هللا لوسر نأ امهم ety ةمامأ

 OSU ةملك ىلع هركأ ول اك صب ملف Go ريغب هيلع

 ديف لوقلا قلطأ اك ,مكحلا يف لقي مل ابك هّركملا لوق BL يعفاشلا حّرص دقو
 ةّنُسلاو زيزعلا باتكلا يف درو ا هل ٌيتحاو هيلع ةتباث ريغ هّركملا one Of راتخاو

 ا Pelee sel حابر 0 نب ءاطع ىلإ كلذب لوقلا بسن اك ,ةّيوبنلا

 ا دس

 10155 ةركأ نم ple هلوقب هلالدتسا دعب - ينيبرشلا هيلع gle دقو

Seatsًادترم نوكي ال» : هلوقب 4 ِنامیإلاب  BY؛هاركإلا لبق ًادوجوم ناك ناهإلا  

 قالطلا ىلع هركأ ول اک < هيلع هركأ امل رايتخا هيف لصحي مل ام ئغلم ه هركملا لوقو

 )١( يووتلا/بذهملا حرش عومجملا 8:14

TEVA بذهملا حرش عومجملا it 
VVOLVNE: ۲ يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ /نآرقلا ماكحأ cr) 

AVES ۱۳۷:يوونلا /نيبلاطلا جاهنم ١ )4( 
YOUN: fol (0) 



Rey a) EOE OEO EOE OO OLE oe aيفاكلا  

 مل هيلع هركأ امل رايتخا هنم لصحي مل اذإف co SM لبق ةدوجوم تناك ةمصعلا ّنإف

 gb هيلع عقي

tlريغب لجر لتق ىلع لجر هركأ ول  Goنأ دعب - عومجملا يف لاق .هلتقف  
 بجي ال :امهدحأ :نالوق هيفف  حتفلاب - هركمل ا Glyn هركملا ىلع دوقلا بجوأ

 لجر هدصق ول امك .دوقلا هيلع بجي ملف ,هسفن نع عفدلل هلتق BY .دوقلا هيلع
 ال نأ :نيملسملا نيب فراعتملا فالخ وه اذهو !! "”«هسفن نع عفدلل هلتقف هلتقيل
 . ءامدلا يف ةّيقت

 ىلع ةمرحم ةّيقتلا تناك ولو La S ينزت نّمع ٌدحلا هتلاسر يف يعفاشلا طقسأ امك
 اذار : لاق Mga SS نم ىلع هبجوأ اك اهيلع SL بجوأل  هدنع  هركتست نم
 ."«ةهركتسم EY اهيلع مقي ملو SAU هيلع ريقأ cal Al لجرلا هركتسا

 لضفألا EL مهضعب نع لقنو رفكلا ةملكب قطنلا يف ةّيقتلا يطويسلا حابأ امك
 :اهنم cL SMI دنع ةّيقتلا ايف زّوج ئرخأ ًارومأ ركذ مث ,هسفنل ةنايص ظّقلتلا وه

 لكأو sll لام فالتإو ddl لكأو «لوبلا برشو «رمخلا برشو «ةقرسلا
 رهش يف راطفإلاو - لا ومألا فالتإ يف تناك نإ- روزلا ةداهشو pall ماعط

 ام ّلك َّنِإ : راصتخابو SB ىلع انزلاو doy dll ةالصلا نم جورخلاو «ناضمر
 Ones de ىلع هركإلاب طقسب be هلل ةصلاخلا ةبوتلاب طقسي

 ًارذح هيلع مادقإلا لقاعلا رثؤي ام JS لصحي هَّنِإ) :هاركالا هب لصحي Ce لاقو
od Leةبولطملا لاعفألاو ,.صاخشألا فالتخاب فلتخي كلذو .هب , 

 .نيبلاطلا جاهنم ةيشاحب عوبطم_ 171:4 يعفاشلا ينيبرشلا /جاهنملا حرش يف جاتحملا ينغم )١(
 NA (YO بذهملا حرش عومجملا )¥(

 00:4 يعفاشلا /مالا (©)

 )٤( يطويسلا/يعفاشلا هقفلا عورفو دعاوق يف رئاظنلاو هابشألا : ۲٠۸-۲۰۷.



 Ase قافنلاو ةّيقتلا / لوألا لصفلا- يناثلا بابلا

 صخش Go by «هريغ نود ءيش يف ًاهاركإ ءيشلا نوكي دقف .اهب فوخلا رومألاو

 ST نود

é 
 يبأ نع «ةرارز نع هدنسب ينيلكلا هاور امل ًاريسفت هت نوكي نأ حصي مالكلا اذهو

eee 7 :رفعج 000 7 ت  ABيف ةّيقتلا » :لاق  JSمهب لزنت نيح اهب ملعأ اهبحاصو ,ةرورض " . 

 ٠ ىكلاملا هقفلا :

wee أوقعت نأ لإ » :ىلاعت هلوق نم ةيركلا ةيآلاب سنأ نب كلام Jaca 
  GEEهدنع عقي ال يذلا .هّركملا قالط نع هثيدح ضرعم يف ةّيقتلا زاوج ىلع
 ال ( oly.نيعباتلاو ةباحصلا نم ددع نع

 نسم نيطوس ينع by مالك نم lay :هلوق دوعسم نبا نع هدنسب ٰیور

 كلام زيوجت ىنعي دوعسم نبا لوقب لالدتسالا اذهو ء٠« هب اًذكتم تنك لإ ناطلس

 .نيطوسب مَ ولو col SI دنع ةيقتلل

Glo,نمو ,مهروجو نيّيومألا ملظ نم سنأ نب كلام ءاقثا  bleنييسابعلا  

 1 tw دو

 عوقو مدع يكلاملا ةنيدملا fol هقف يف GIS باتك يف ىبطرقلا يرفلا ركذ دقو
 LB زاوج مدعب فأل هدنع ةزئاج ريغ ةّيقتلا تناك ولو .””هركملا قالطو قتع

 7١5. :ىطويسلا /رئاظنلاو هابشألا (۱)
 ,ةّيقثلا باب ءرفكلاو ناميالا باتك-1/17/4 SY ىفاكلا لوصأ (۲)
 YM :نارمع لآ (۳)
 هركملاو ةينارصنلا قالط يف ءاج ام «سداسلا ءزجلا 714 :" سنأ نب كلام /ئربكلا ةنودملا (4)

 . ضيرملا قالطو قالطلاب ناميإلا باتك_ناركسلاو

 دنع ةّيقتلا زاوج رظناو 00" : يبطرقلا يرمنلا ربلا دبع نبا /يكلاملا ةئيدملا لهأ هقف يف يفاكلا )0(

 AVAV EE 1794و ۱۱۷۷:۳۰۲۳۳:۱ يكلاملا يبرعلا نبا /نآرقلا ماكحأ : يف هاركإلا



sss “vyيفاكلا نع عاقل امل...  

 ٤ يلبنحلا هقفلا :

 نبا هيلع صن امك هاركإلا اهيف حصي يتلا تالاحلا يف يلبنحلا هقفلا يف يتلا حصت

 نم هب هدّعوتي امل ًاعفد هيلع هركملا لعف هل حيبأ Llyn :لاقف ٠ ينغلا ats يف ةمادق

 .هدنع ًارفاك رصي مل اهب GE رفكلا ةملك ىلع هركأ نم BS . "”«دعب ايف ةبوقعلا

 لب ,ةّيوبنلا ,BAL باتكلاب ٌلدتسا مث ,يعفاشلاو ةفينح وبأو كلام لاق اذهبو :لاق
Gosديعوو ديدهت ريغ نم رفكلاب قطنلا ىلع ملسملا هاركإ يف ًارهاظ رمألا ناك ول  

 ًادتقمو USI دنع ًاسوبح ناك هّنأب tell هيلع تماق نإ هتّدرب مكحي ال برضو

 "”فوخ ةلاح يف مهدنع

 نع رظنلا Gat اهلعف وأ ءاهب !BL زوجي يتلا ىرخألا هاركإلا تالاح ركذ اک
YSانزلا ىلع هاركإلاو .هّركملا قالطك  Lanes 

 : يرهاظلا هقفلا 0

 نم هّركملا هلاق ايف هدنع اهارعتسا زوجي ذإ Shady ًالوق ةّيقتلا مزح نبا زّوج دقل
 .عيبلاو «قالطلاو ,ةعجرلاو «حاكنإلاو «حاكنلاو «رارقإلاو «فذقلاو ءرفكلا ةملك
 لوقب ًالدتسم .كلذ ريغو ةبهلاو ,قتعلاو GLA ءرذنلاو ,عايتسبالاو

 “« ىون ام ئرما Jy ؛تاّينلاب لامعألا Lally : SEA لوسرلا

 °« همزلی lls .هل ًاراتخ olf ملو لوق ىلع هركأ نم لك َّنأ Bain :لاق

VAY :8 يلبنحلا ةمادق نبا/ينغملا )١( 

 .0/115) ةلأسم ۹۷:1١ ينغملا (؟)

PAV SL VY: 20 _اسم 1: (؟:00)ةلأسم( OA He COAL ML 1: 8 ينغملا )۳( 

00 AVA) ةلأسم 05 

 )٤( هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ١ : - ۲يحولا ءدب ناك فيك باب .

 (ter ةلأسم : :۸ مرح نبا/ئّلحملا ()



 Ps قافنلاو ةّيقتلا / لوألا لصفلا يناثلا بابلا

dally ءريزاخلا محل لكأو ,رمخلا برش يف اهحابأ دقف لعفلا يف ةّيقتلا نع El 

Lal تامرحلا ضعب يفو ؛ملسملا لام لكأو «pally 

 i يديزلاو يربطلا هقفلا

Ub .ةعّبشملا صوصنلا يف ةّيقتلا ةّيعورشم لوح يربطلا مامإلا يأر Gla 
 مدعل انه اهركذن ملف يديزلا هقفلا يف ةّيقتلا نع ام  tbeةيديزلا ءارآب جاجتحالا

 ."”هاعلا هراطإب يمامإلا بهذملا نم ًاعرف اهنوكل ,ماقملا اذه يف

 : ةلزثعملا يأر ۷

 3 ًارفس ديري جرخ (ai .ءاطع نب لصاو لازتعالا سأر نع يزوجلا نبا ىور
 ينوعدو دحأ ily Yo :لصاو لاقف جراوخلا نم شيج مهضرتعاف طهر

 اذه نوّلحتست فيك :لاقف .اوعقويل جراوخلا أدب اوبرق الف «لصاو مهدصقف « مهعم
 نم موق :لاق ؟ متنأ نف معن :اولاقف ؟ انئج ءيش ّيَأل الو نحن نم نوردت امو

 لف .نآرقلا أرقي مهنم لجر أدبو «مهنع اوُمكف .هللا مالك عمسنل مكانئج نيكرشملا
 لخدن فيكو هيف رظنن تح اننمأم انغلبأف «هللا مالك تعم دق : لصاو لاق كسمأ

 خسارف اننومحي انعم هللاو جراوخلاو انرسف .اوريس «بجاو اذه :لاقف ,نيدلا يف

 . ”'«اوفرصناف هيلع مه ناطلس ال دلب یل ابرق تح

 نأ Yo : “4 BE منم | gli نأ الإ 9 : یلاعت هلوق ريسفت يف يرشخزلا لاقو

 دارملاو .مهوفاخ اذإ مهتالاوم يف مه صّخر ..ةّيقت Sul بجي أرمأ اوفاخت

(608) DLS A ئّلحملا )١( 

 نب ىيحي نب دمحأ /راخزلا رحبلا عجاريلف ةّيقنلا ey te يف مهيأر ىلع فوقولا ءاش نمو (۲)
 .7114:4 ىناكوشلا/رارجلا ليسلاو QA :1یضت رم

 APL يزوجلا نبا نمحرلا دبع جرفلا وبأ/ءايكذألا باتك(©)
 )٤( :نارمع لآ 78/8



WWEيفاكلا نع عاقل ا  

 لاوز راظتناو «ءاضغبلاو ةوادعلاب بلقلاو «ةرهاظ ةرشاعمو ةفلاخم ةالاوملا كلتب
 ذل عناملا

 SG َنْوَعرِف لآ ْنِم Se ُلُجَر َلاَقَو $ :ىلاعت هلوق نم ةيآلا ريسفت يف لاقو
Saليبقلا اذه نم ًاضيأ قداصلا ىلع بذاكلا ميدقتو» هل مالك دعب "4 »”" . 

 عفرو «ةيطعلاو ؛ةبطاو ,ناسللاب نيملاظلل ةارادملا UB ..» :يلزتعملا يداها لاقو

uelالف مهلع هجولاب لابقإلاو »  Ol 

 لصألا ركنملا نع el By abl رمألا عم ضراعتت ةّيقتلا تناك ولو

 .اذه ةّيقتلا نم مهفقوم ناك امل - اهب اودرفنا ىتلا مهوصأ نم سماخلا

 : ةّيقثلا يف جراوخلا يأر- 6

 نم تادجنلا ةقرف سيئر) ريوع نب ةدجن فالتخا ”'يناتسرهشلا ىكح
 -ًاضيأ جراوخلا نم ةقرازألا ةقرف هبلإ يبتنت يذلا  قرزألا نب عفان عم (جراوخلا

 tal ةلأسم ىف

 هلوقب Fooly .ةزئاج ةيقتلا :لاقو ةدجن هفلاخو . لحت ال ةّيفتلا : عفان لاقف

‘Shsمهن أوت نأ الإ 9 :  BBلج َلاَقَو » :ىلاعت هلوقبو 4  a heْنِّم  ST 

 (ts مثكي 352 8

ANTE يرشخمرلا /فاشكلا )١( 
 ,؟58/غ١ : رفاغ (۲)

 , 170 :8 فاشكلا (©)
 ٠١1 :(يرجسهلا ثلاثلانرقلامالعأ نم يلزتعملا يسرلامساقلان ب نيسحلا نب ىبحي ) يداهلا لئاسم (4)

 NAY :ديز دمحم ىلع /هركفو يداهلا ةلود- نميلا ةلزتعم : نع ًالقن

 ٠۲١:١. ٠ يئاتسرهشلا /لحنلاو للملا )0(



 PO قافنلاو ةّيقتلا / لّوألا لصفلا - يناثلا بابلا

 ةّيفتلا ىف مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ نم ةفئاط - ًايناث

 ,ةباحصلا رابك نم رفن EAN Jal بتك يف هيلع تفقو امف - ةّيقتلا لمعتسا

 ءاج نمو مهيعباتو «نيعباتلا سوؤر نم ةلمج كلذ ىلع مهعباتو اهزاوجب اوحّرصو

 : بيهصو .بابخو ily ,رساپ نب رامع-١

Galىلع هريسفت يف يطرقلا  GIرفكلا ةملكب اوقطن ةعبرألا ءالؤه  AaBلزنأو  
 كول - اولاق يذلاب مّلكت انّلك» : لاق هلأ رساي نب رابع نع لقنو , مهرذع Ube هلا
 .نم عمج نع هّلح يف كلذ ليصفت يتأيسو Uy ريغ انكرادت هللا نأ

 .نيرّسفملا

 : سابع نب هللا دبع ۲

 نبا نع » يفوعلا قيرط نم متاح يبا نہاو ريرج نبا جرخأ» : يطويسلا لاق
 رمأ ىلع لمح نم , ناسللاب ةئقتلاف 4 ةا ل منم اوت نأ الإ » : هلوق يف سابع

 ,TSE نكمطم هيلقو , سانلاةفام دب ملکی هل ةيصعم وهو د ملكي

 . ناسللاب ةّيقتلا ,Ul oben ال

 يف قبلاو هحخصو مكاحلاو رذنملا نباو ريرج نباو ديمح نب دبع جرخأو

atنأ الإ سابع نبا نع ءاطع قيرط نم  Ly4 ةاقتلا ل :لاق 4 َةاَقُث مُهنم  

 "”«ناميإلاب نئمطم بلقلاو ناسللاب مّلكتلا

 i مُهنم أو نأ الإ ¥ :ديزي نب رباجو .دهاحمو .كاحضلا أرق امك

 .لحللا ةروس نم ٠١7 ةيآلا ريسفت يف- 16١:1١ يبطرقلا /نآرقلا ماكحأل عماجلا )١(
 YAM :نارمع لآ (؟)
 .175:7 ىطويسلا /روثنملا ردلا (۳)

(L)4 يبطرقلا /نآرقلا ماكحأل عماجلا : SOVريسفت  GAYA ESنارمع لآ ةروس . 



eee 1۳يفاكلا نع عاقل  

 "٠ . :دوعسم نب هللا دنع |

 يذ نم ام :لوقي دوعسم نب هللا دبع تعمس» :لاق ديوس نب ثراحلا نع

 .«هب املكتم تنك لإ نيطوس وأ ًاطوس ينع أردي ًامالك ils نأ ديري ناطلس

 ae a ةباحصلا نم هل فرعي الو» :هدروأ نأ دعب مزح نبا لاق

 لعفلا ىلإ هاّدعت لب .طقف مالكلا ىلع دوعسم نبا دنع ةّيقتلا رمأ رصتقي مو

Lalطيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا ةنيدملا ىلع ناهع يلاو فلخ يلصب ناك ثيح  
 :لاق مث !! ًاعبرأ ةرم حبصلا مهب لص all تح WE هتالصل GE ناك يذلا.
 5315 يف مويلا ذنم كعم انلزام :دوعسم نبا هل لاقف ؟مكديزأ

 سيل نم وأ ,صوصللا وأ ,ناطلسلا هاركإ نيب قرف Yon :مزح نبا لاق اذهو

 . 7« ءاوس كلذ لك .ًاناطلس

 : ناميلا نب ةفيذح  ؛
 هنأ يور ام ىلع ةّيقتلا لمعتسي نمم OE ةفيذح ناك دقو» :ىسخرسلا لاق

 :يزوجلا نبا هلاق ام طايسلا ءرد يف مهدنع ةّيقتلا بئارغ نمو VE) 04( ةلأسم 171:8 ئّلحملا )١(

Oyلاق هلأ هغلبف لمع ىلع شيرق نم الجر لمعتسا باطخلا نب رمع  
 ماشه نبا اهلثم هللاب يتساو اهيلع NS ينقسا

 : لئاقلا تسلأ :لاق هيلع مدق املف «رخآ هيلإ مضف «تيبلا لجأ نم هصخششأ امّنإهَنأ ركذو «هيلإ هصخشأف
 ماشه نبا اهلثم هلاب يتساو اهيلع للا ةبرش ينقسا

 ا : نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق

 مادُملا برش ٌبحأ ال يننإ باحس ءامب دراب لسع هلعل
 WC كلمع ىلإ عجرا : لاق al هللا :لاق

 . كلذ نم ريثكلا ءيشلا هيفف ٠١١ :يزوجلا نبال ءايكذألا باتك عجار

 0 يقشمدلا يضاقلا /ةيواحطلا ةديقعلا حرش (؟)

 )۱٤١۸(. ةلأسم ٠۳١ :۸ ئّلحملا (۳)



 WY ل م 0 قافنلاو ةّيقتلا / لّرألا لصفلا يناثلا بابلا

 ضعبب هضعب ىنيد يرتشأ یئکلو ءال :لاقف !! قفانم al :هل ليقف Shey يرادي
04) 9 6 owe 

«AS بهذي نأ dale 

 ىلإ يدوي اهر سانلا ةارادم مدعو ةّيقتلا كرت َّنِإ :مالكلا اذهب ديري aT كش الو

 نيدلا بهذي يذلا مثالا نم نوكي Ce .ديكأ ررض ىلإ وأ ؛ةكلبتلا ىلإ سفنلا ءاقلإ
(r) Pals 

 : يراصنألا هللا دبع نب رباج - 0

 يف لع حانج ال : لاق ؛ كلل هللا دبع نب رباج نعود : ًاضيأ يسخرسلا لاقو

 aged :يأ  اهيلع ىنهركأ اذإ ملاظلا ةعاط

 : كلام نب سنأو «باطخلا نب رمع نب هللا دبع"

 يلعب » :لاق ,يناه نب ريمع نع «زيزعلا دبع نب ديعس قيرط نم قهبلا ىور

  (V)يسخرسلا/طوسبملا 41:74. ١
 طوسبملا (؟)  ۷:۲١بوجو اهيف اوركذ ءةارادملا : ناونعب ًاباب ةّنّملاو ةعيشلا نم نوثّدحملا درفأ دقو

 نعف «سانلا نم ريثك ةارادملا هذه لمعتسا امك« ةساكش هقالخأ ىفو قيض هعبط ىف ناك نم ةارادم
 لقب یلع ريرج هیقلف بأ فيدر تاک لاق هبش نب لاقط  plodا دعب: تلق ئضم ملف ؛هفطلأو

 !؟ يحرج عسوأفأ oe اي: لاق !؟ لاق ام انل لاق
 ؟ هتوادع تفرع دقو نالف ىلإ سلجت مل : يبأل تلق :لاق يمشاهلا لضفلا يبأ نب دمحم نعو

 111 ١ ةبيتق نبا رابخألا نويع Ba نع حدقأو اران ئبخأ لاقف
 :هدشنأ نيح » «يدعجلا ةغبانلا ىلإ PEG مظعألا ئبنلا لاقو

 اردكي نأ هوفص يمحت رداوب هل نكت مل اذإ ملح يف ريخ الو
 :A جرفلا وبأ/ BEM « كاف هللا ضضفي ال تدحبأ ر

 باتك_1/ :۸ يراخبلا حيحص « مهنعلتل انبولق َّنِإو ؛ماوقأ هوجو يف رشكتل اَنإ:ءادردلا pf لاقو

oll71:1 يفارقلل/ قورفلا باتك يف امك يرعشألا ىسوم يبأ نع هلثمو «سانلا عم ةارادملا باب  : 
 يف مبتيو مهرش يفتي نيذلا ةقسفلاو ةملظلا ديري: لاق (ناتتاملاو نوتسلاو عبارلا قرفلا )

 .امههوجو

 AVIYE طوسبملا ("



 يفاكلا نع عاقل ..م..6....6..0.66 66606000666060 ن كدة ها للا 1۸

 نيعبرأ تيبلا ىلع بصن دقو .هتيتأف CELI ىلإ بتكب ناورم نب كلملا دبع

 نبا رضح اذإو ؛هعم لص جاّجحلا عم ةالصلا ترضح اذإ رمع نبا تيأرف .ًاقينجنم

 !؟مهلاعأ هذهو ءالؤه عم يلصتأ ! نمحرلا دبع ابأ اي :تلقف !! هعم لص ريبزلا

 GDA ةيصعم يف ًاقولخم عيطن الو ,دماحب مهل انأ ام «ماشلا Jal اخأ اي :لاقف

 ئور دقف «عساو قاطن ىلع ةيمأ ينب ةالو عم ةّيقنلا لمعتسي رمع نبا ناك دقلو

 ال ةنتفلا نامز يف ناك رمع نب هللا دبع Bl ءملسأ نب ديز نع هتاقبط ىف دعس نبا

GLالإ ريمأ  Leهلام ةاكز هيلإ ئّدأو ,هفلخ " . 

 تعم“ » :لاق هنع دهاجم هاور ام وه رمع نبا ةّيقت نع فشكي ليلد ريخ ّلعلو

 MEAN لوسر لوق تركذف Kel نأ تدرأف ,هتركنأ LYS ركذف ,بطخي جاّجحلا

 ؟ هسفن لذي فيك ! هللا لوسر اي :تلق «لاق .«هسفن لذي نأ نمؤملل ىغبنب الو

 ةيفإ 8 1
 . « « قيطي ال امل ءالبلا نم ضّرعتي و : لاق

 وه (بلغ نم عم نوكت ةعمجلا ةالص (BI يف ةّنسلا لهأ ءاهقف دنتسم SI اك
 . ”'(بلغ نم عم نحن ) :لاقو ةّرحلا نمز سانلاب لص ذإ ,رمع نبا بق

 ةيواعم نب ديزي ىلإ رمع نب هللا دبع ةعيابم ىلإ هحيحص يف ملسم راشأ دقو

ollةعقوم نم ناك ام  aghlىتلا  YS Sealدنج فويسب ءايربألاو ءاحلصلا لتق  

 .داسفلا اهيف اورثكأو دالبلا اوبّرخ نيذلا ماشلا

 هدروأ ام Bl ءاهدروم ريغ يف ةّيقتلا ساسأ ىلع الإ Za ال هنم فقوملا اذهو

 )١( ىقهيبلا /ىربكلا نئسلا ۳:٠١١ .

 VERA دعس نبا /ىربكلا تاقبطلا (؟)

 .57577/117 :4 يمثيهلا نيدلا رون/ةتسلا بتكلا ىلع زاربلا دئاوز نع راتسألا فشك (۳)

 , TET EY يلبنحلا ءارفلا ىلعب وبأ/ةبئاطلسلا ماكحألا ١



 PAs قافنلاو ةّيقتلا / لوألا لصفلا يناثلا بابلا

 ةمايقلا موي هلا ىقل ةعاط نم أدي علخ نم » :ثيدح نم كلت هتراشإ دعب ate ملسم
1 00 

 . «هلةحح ال

 دارملا EY ؛لاوحألا نم لاحب نيملاظلا ةعيابم رّربي ال Beall ىلع ale عم وهف
 اهنم دارملا سيلو ,مهتعاطب هلوسرو Ube هلل رمأ نم ةعاط يه Uf ةعاطلا نم
 ذإ «ةعيبلا دقع دعب روكذملا علخلا نم دارملا ناك نإو ىتح .هلاثمأو ديزي ةعاط

 هل ام عم هنايغطو هملظ روصنملا رفعج يبأ ىلع اومقن atl ةنيدملا لهأ نع فورعملا

 كلام مهاتفأ امدعب ةيكزلا سفنلا دمحم عم اوجرخ اذهو .ًافلس مهقانعأ يف ةعيب نم

 Pee هركُم ىلع سیلو .هاركإلا طغضب ةّيفت تناك هل مهتعبي SL سنأ نبا
 هذه ءاحلص رئاسل old نم ولخي الف ئعملا اذه ريغ لع ثيدحلا لم اأ

 ةاضرم ءاغتبا مهسفنأ اورتشاو «نيملاظلا ةعاط نع ًادي اوعلخ ge اهراربأو 2
 .یلاعت هللا

 نب سيق قيرط نم هاور اهف ةبيش al نبا نيقسافلا فلخ ةّيقت ado دكأ دقو

 جاّجحلاو رمع نبا تدهش» :لاق يناه نب ريمع نع «يعازوألا نع «سنوي

 ءءالؤه عم ةالصلا رضح Ly ناكف ءامهنيب رمع نبا لزم ناكف ءريبزلا نبأ رصاحم
 ON be عم ةالصلا رضح ارو

 رمع نب هلا دبع َّنأ :يراخبلا حيحص يفو» :ةيواحطلا ةديقعلا حرش يف لاقو
 جاّجحلا ناكو كلام نب سنأ كلذكو gill فسوي نب جاّجحلا فلخ ,La ناك

we 

(UG ًاقساف 

 .ةعامجلا موزلب رمألا باب ۲٢:۹-۲۲ ملسم حيحص )1(

 AVEO ةنس ثداوح يف 151:4 ىربطلا خيرات (؟)

 TVA TY ةبيش یبا نبا /فئصملا (۳)

 0 PY ةيواحلطلا ةدبتعلا حرش (4)



  Vعدجألا نب قورسم :

 ثعب نايفس يبأ نب ةيواعم SI نيعباتلا رابك دحأ عدجألا نب قورسم نع يور

Soleدنا ضرأب عابت رفص نم  HHملعأ ينأول هللاو» :لاقف ءقورسم ىلع اهب  

 نيلجرلا يأ يردأ ال aly , يننتفيف ينبّلعي نأ فاخأ Oy ءاهتقرغل ينلتقي هنأ

 يف عتمتي وهف ةرخآلا نم سئي لجر وأ «هلمع ءوس هل {of دق لجر :ةيواعم

 .«ايندلا

 ,لتقلا ريغب ولو «ملاظلا مكاحلا نم فوخلا دنع ةّيقتلا ةدارإب ميرص مالكلا اذهو

 . لتقلا نم سفنلا ىلع ًاعقو Sal وه بيذعتلا نأ ىلإ ةءاهإ هيفو

  Aهللا دبع نب ةجراخ- :

 [elif هيلع مدقي مل هّنكلو «ناهلس نب لتاقم مد ٌلحتسي ناك ST هنع لقنو

 ىلع تردق ولو Bd الو يدوي مد Gesell مل» :لاقف ؛ةبوقعلا نم هسفن ىلع

 "« هتلتقل دحأ هيف يناري ال عضوم يف ناهلس نب لتاقم

 | : ةبض ينب نم قدزرفلا لاوخأ- 4
 هيبأ نبا دايز ةدراطم ةصق ةرجلا نم )0+( ةنّس ثداوح يف يربطلا ىكح

 باطلا هءاسج الو ,ةبض ينب نم هلاوخأ دنع ارتتسم هنم بره يذلا قدزرفل

 دحأ مهيلع رکنی dy "”ءانيأر ام اولاقو « هب اوملع دق اونوكي نأ اوركنأو ,هوفخأ

pelعقاولا فالخ اولاق , dyمهظفح يف قافنلاو بذكلاب قدزرفلا لاوخأ مصوي  

 ENIYE يسحخرسلا/طوسبملا )١(
 01:1 رجح نبا/بیذهتلا بيذهت (؟)

 Cade ) ةلس ثداوح يف 5١17 :" يربطلا خيرات (۳)



 VEN قافنلاو ةّيقتلا / لوألا لصفلا يناثلا بابلا

Aadنامزو نآ لك يف ءالقعلا هنسحتسي ام اذه و . 

 : يرصبلا نسحلا- 4
 يتأيس امك ,ةمايقلا موي لإ ةزئاج a لوقي ناك هلأب ريتا ملا هنع لق

 : «يفنحلا بهذملا مامإ» ةفينح وبأ-١

 مامإلا محفي نأ هنم بلط نيح يسابعلا روصنملا نم ةفينح وبأ قنا دقل

Mh Golaةدحاو ةلأسمب ولو , dyيف روهشملا هلوق عم كلذ نم ةفينح وبأ عنتمي  

eiكله ناتنسلا الول : ذه قداصلا  yellوهو لاقف  bastام» :هسفن نع  

 َّنِإ ةفينح ابأ اي :لاقف UY ثعب روصنملا همدقأ ال دمحم نب رفعج نم هقفأ تيأر

 نيعبرأ هل تأّيهف .دادشلا لئاسملا نم هل gb دمحم نب رفعجب اونتتفا دق سانلا
t 

 .ةلاسم

 دمسحم نب رفعجو هيلع تلخدف «هتيتأف ةريحلاب وهو رفعج وبأ Ul ثعب مث

 م ام قداصلا دمحم نب ind Bal نم ينتلخد هب تردصبأ الف هنيي نع سلاج

 .تسلجف Ul أموأو ,هيلع تمّلسف  روصنملا يأ - رفعج يبأل ينلخدي

 ...معن :لاقف ؛ةفينح وبأ اذه هللا دبع ابأ اي :لاقف هيلإ تفتلا #

 ,كلئاسم نم هللا دبع Gl ىلع all ةفينح ابأ اي :لاقف روصنملا ىلإ تفتلا ©

 ءاذك نولوقي ةنيدملا لهأو ءاذك نولوقت متنأ :لوقيف ,ينبيجيف هيلع يقلأ تلعجف
 ىلع تيتأ ىتح ءاعيمج انفلاخ امثرو .مهعبات ايرو ءانعبات LES ءاذك لوقن نحنو

 .« ةلأسم نيعبرألا

 الب هنامز لهأ ملعأ ال قداصلا مامإلا Si ىلع ًالدتسم ةفينح وبأ لاق م



 يفاكلا نغ عاقل :..00 000000060066666 ا 14۲

 “۲ سانلا فالتخاب مهملعأ سانلا ملعأ ,BIL انيور انسلأ» : :عزانم

 ءالعلا ىلع ةطلسلا ريثأت ةعقاولا هذه لالخ نم كردي نأ ئراقلا عيطتسبو
 نع سانلا داعبإل مهنم ةلواح يف ةفينح Gl عم اولعف اى .ًاهرك ةّيقتلا ىلع مهلمحو

 .بيلاسألا Bt اف قداصلا مامإلا

 ١ «يكلاملا بهذملا مامإ» سنأ نب كلام- :

0 eo, ne 
 سابعلا ينب رمأ رهظ ىتح رفعج نع كلام وري مل :لاق ؛يدرواردلا «

 !؟ ةّيقتلاب لوقلا ريغ كلامل اذه يف رذع ّيأ .يرمعلو

 duly Jl نع هعانتماب كلام مامالا فرصت لمحي نأ فاصنإلا نم لهف ...دعبو

oteرئاس ىوقتلاو عرولاو هقفلاو ملعلاب هل دهش  lleفالتخا ىلع نيملسملا  
 يف ل قداصلا هدلوو رقابلا مامإلا by لاح نسحأ ىلع  مهقرفو مهبهاذم
 إف ,هملعت ام نينثالا نيب امو  يفاكلا يف اهتاياور يف ينأيس امك all ةلأسم
 الو «نيروتوملا نم كلام ناك امو ,نيملسملا ربانم ىلع ٌبست هؤابآ تناك ام كلام
 ينب SA EAN مامإلا نع ةياور نم فاخ :تلق نإف .نيدّرشم نيدراطم هباحصأ

raهسفن مامإلا يف كلوق امو [؟ هراصنأو مامإلا ةعيش يف كلوق اف  (Sitio 

EEىف ,نيثحابلا ىلع ةيفاخ ريغ يهف ,نييسابعلا دهع يف هنيفت نم ناك ام  
 ىف رهاجي ةفينح وبأ ناك دقو ٠ ؛بيرقتلا ةصق نع ًالقن - ١ :YT ةفينح يبأ بقانم يف قفوملا (1)

 ربعلا يف امك« يسابعلا روصنملا ىلع هتروث يف هعم جورخلاب رمأيو «نسحلا نب هللا دبع نب ميهاربإ رمأ
 ىلع فارشإلا ةمهم هسفنب لوت دقف اذه عمو a VEO ةئَس ثداوح يف ١: :  يبهذلل ربغ نم ربح يف
 ثداوح ىف 4 ۽ يربطلا خيرات يف امك روصنملا نم رمأب هّدعو نبَللا برضو دادغب ةنيدم ءانب
 ,ه ١٤۵ هنس

 ۱۵۱۹/٤۱٤:۱, ىبهذلا /لادتعالا نازيم ()



 MEPs قافنلاو ةّيقتلا / لوألا لصفلا يناثلا بابلا

 ةنيدملا fal ءاملع نم ددع هعم جرخو «ةيكزلا سفنلا دمحم جرخ (ه464١ )ةنَس

 مهسي ال نأ ىلإ ًارطضم ناك دقف هسفن كلام اّمأ .كلام خويش دحأ زمره نبا مهنم

 ىلإ لسرأ نم عم هلسرأ يسابعلا روصنملا GF كلذ ,ةيباجيإ ةمهاسم ةروثلا هذه 3

 ةروثلاب ميهاربإو دمحم ماق ملف « هللا دبع ينبا ميهاربإو ًادمح هيلإ اوعفديل نسحلا ينب

 يفو |! سمألاب geld) ًالوسر ناك يذلا وهو ءاهيف كرتشي نأ كلام عسي م

 ةنيدملا Jal هيتأي ناك اذهو , هنايغطو هتوربج روصنملا ىلع مقني ناك هسفن تقولا
 .ةعيب مهقانعأ 3 َّنِإ :نولوقيو «ةيكزلا سفنلا دمحم عم جورخلا يف هنوتفتسي

 ىلإ كلذ لصوف «نيي هركُم ىلع سيلو ,نيهّركم متعياب Ul :مه لوقيف ءروصنملل
 نم تعلخنا Zim هدي تذبجو ,طايسلاب a nad نايلس نب رفعج ةنيدملا يلاو

es 

 :روصنملا هل لاق ise .ًاريثك تدّطو نأ نييسابعلاو كلام oy ةقالعلا ثبلت لو

 بتكت اك كلوق ٌنيتكأل تيقب نل هلاو .سانلا ملعأو «سانلا لقعأ ,ail تنأ»

 ."”«هيلع ley ,قافآلا ىلإ هب ,eA ,فحاصملا

 لمحو ؛ةبعكلا يف أطوملا قلعي نأ يف ديشرلا نوراه ةبغرب كلام حّرص اك
 ."ًارسق هيف ام لع سانلا

 هنم بلط نيح يعفاشلا مامإلل ةنيدملا ىلاو اهفصو ىقلا- كلام مامإلا ةلزنم امو
 فوج ىلإ ةنيدملا فوج نم ىيشم Gly :هل لاقف كلام ىلع لوخدلا ةّمهم ليهست

 tg Di ىرأ تسلو a باب لإ ينملا نم He نوهأ .ًالجار WE ةكم

 /بهذلاجورمو ۰ :۸ يبهذلا /ءالبنلا مالعأ ريسو 00۰/۱۳۷ ٤: ناکلح نبا/نايعألات ايفو )١(

 أطوملا باتك ةمّدقم يف كلام ةمجرت رلظناو VAN ميعن وبأ/ءايلوألا ةيلحو PEO : يدوعسملا

 .۷۹ و1۱ :۸ ءالبنلا مالعا ريس (؟)

 PTV ءايلوألا ةيلح (۳)



VEEمم مف  reeseيفاكلا نغ عاقل ...60606 006600666000000 6 6660606 نم ندي معمم نعت ةيم مموج همه  

 لجرلا نوكي نأ ريسفت اف الو ,هتّيقت تارك نم ةرق الإ «هراد باب ىلع فقأ

 وه «هتعيپ نع cart tle سانلا Ges هنايغطو هتوربج روصنملا ىلع مقانلا

 ةلود يف ديري نم برضي وأ ءاشي نم سبحب رمأي يذلا عاطملا ديسلا هسفن
 )5 © نما

 ١١ ناعمس نبا- :

 نباو ءسنأ نب ؛ كلاب هتفالخ لأ يف عمتجا يسابعلا روصنملا نأ ةبينق نبا ركذ

ulنمأ ,مكدنع انأ لاجرلا ّيأ :مطأسو ناعم نباو «بيؤذ  adhنم مأ لدعلا  dl 

 بضغأ دقف ًابذاك قطن نإ ئأرو ءروصنملا ةقيقح ملعي ناك دقف كلام اّمأ ؟ روجلا

alقطن نإو  Boleهيلإ عقشتو لاب هيلإ لّسوت اذهو ,روصنملا بضغأ دقف  
 يف شخي ملف 58 يبأ نبا Bly .هافعتساف .باوجا نم هيفعتسي نأ PMG يبلاب

 تافصب هفصو دقف ناعمس نبا اَمأو ,هلاح ةقيقح ةقيقح ىلع هفقوأف مثال ةمول هللا

 PHT) لدعأو لاجرلا ريخ 1 هدنع Aly ,راربألا نيقيّدصلا

 ٤  deal«يلبذحلا بهذملا مامإ» لبنح نب :

 نومأملا يدهع يف نآرقلا قلخ ةلأسمب هناحتما وه ةّيقت هنم عقو ام رهظأ لعل
 نحتمي نأ ممهاربإ نب قاحسإ ىلإ بتك نومأملا BF يربطلا ركذ دقف « مصتعملاو
 مهنم ةلمج ميهاربإ نب قاحسإ ئعدف HLM هذه يف نيئّدحماو ءاهقفلاو ةاضقلا
 :لاق .هللا مالك وه : لاق ؟ نآرقلا يف لوقت ام» :هل لاقف «لبنح نب دمحأ مهيفو

 Ope ديزأ ال هللا مالك وه :لاق ؟ وه قولخمأ

 )١( :؟ رديح دسأ/ةعبرألا بهاذملاو قداصلا مامإلا 774.

 رمأي ناكر وصنملاب هتقالع ديطوت دعب هنأ سنأ نب كلام ةمجرت يف أطوملا باتك ةمّدقم يف ءاج (؟)
 !! ديري نم برضي وأ ءاشي نم سبحب

 AVY ةبيتق نبا /ةسايسلاو ةمامالا (*)
 .ه ۲۱۸ ةنس ثداوح ىف ۱۹۰:۵ يربطلا خيرات )٤(



 MEO قافنلاو ةّيقتلا / لوألا لصفلا يناثلا بابلا

 ةياور يف مك لاقف ol al قلخ يف هنحتما ا مصتعملا دهع يف هفقوم فلتخا

 هرظانو ءاهقفلا هل رضحأف ءاذهب هيف ملعأ dy Ue cube لجر انأ» :- يبوقعيلا

 ةدع برضف ,قولخم نآرقلا َّنِإ لوقي نأ عنتماف ؛هريغو قاحسإ نب نمحرلا دبع
bleيهاربإ نب قاحسإ لاقف : aly4 كنأش :لاقف ,هترظانم نينمؤملا ريمأ اي  

 ؟ لاجرلا نم هتملع وأ calls كيلع هب لزن هتملع يذلا ملعلا اذه :قاحسإ لاقف

 دعب ًائيش هتملع :لاق ؟ةلمج وأ , ءيش دعب ًاثيش :لاق .لاجرلا نم هتملع لب :لاق
 دقو « هملعت مل ا اذهف :لاق .”لع قب :لاق ؟ هملعت مل ءيش كيلع قبف :لاق «ءيش

 ؟ نآرقلا قلخ يف :لاق .نينمؤملا ريمأ لوقب لوقأ ينإف :لاق .نينمؤملا ريمأ هكمّلع
 alga ىلإ هقلطأو ale علخو ,هيلع دهشأف !! نآرقلا قلخ يف :لاق

Kyىلع 03, يف ظحاجلا نع لقن ام يبوقعيلا ةياور ديوي  ALLAدق» :لاقف  

 ناك ولف . كرشلا راد يف الإ ةّيقت ال :لوقي  لبنح نب دمحأ يأ اذه مكبحاص ناك

lLمالسإالا راد يف اهلمع دقلف .ةّيقتلا هجو ىلع هنم ناك نآرقلا قلخ نم هب . 
 ,مكنم سيلو هنم Auld ةقيقحلاو ةكصلا ىلع هب IL ناك نإو «هسفن بذكأ دقو

 ًاطوس نيئالثلا الإ ب رض الو .ًاريثك ًابررض بر الو .ًاروهشم ًافيس رب م هلأ ىلع

 سلجم يف ناك الو ءارارم رارقإلاب حصفأ تح ,فارطألا ةعبشم ,راملا ةعوطقم
 ةّدشب هبلق علح الو ,ديدحلاب ًالقثم ناك الو ؛ةسيؤم هتلاح تناك الو ,قيض

 Bs نونزيو باوجلا ظلغأب ds «مالكلا نيلأب عزانُي ناك دقلو .ديعولا

 ."«شيطبو نومّلحيو

Ulنأ معز نمود: لوقي ناك هنع ةنحلا عافترا دنعو  لكوتملا رصع يف  

1 
{alلوقلا نم ثبخأ وهف قولخمب سيل لقي ملو «فقوو .هللا مالك ن  (IBMيأ : 

 .هللاب مصتعملا ةايح يف 411:7 يبوقعيلا خيرات )١(

 ٠٠١. :؟ رديح دسأ/ةعبرألا بهاذملاو قداصلا مامإلا (؟)

 (VAT ةلبانحلا تاقبط ()



SSO SSOSECOSCEOSOCOSESS 345يفاکلا نه ا  

 .نآرقلا قلخب لوقلا نم ثبخأ

 مالك نآرقلا : ةفئاط CHB yn :لاقف ,تكسيو هللا مالك نآرقلا :لوقي نم نعل امك
 اإ!« ةنوعلملا ةفقاولا ىهو «تتكسو هلل

£ 

 : لوقا

 يهو .ًاعطق اهراكنإ ىلإ ليبس ال نآرقلا قلخ ةنح يف لبنح نب دمحأ ةيقت نإ

 .حصي مل وأ telly يبوقعيلا نع ام Geo ءاوس ةلاحم ال هنم ةعقاو

Glهيف ةحضاو ةّيقتلاف هتّكصب لوقلا عم  lyيف دمحأ توكس َّنإف ,همدع عم  

 ,ةّيقتلا قيداصم رهظأ نم وه كانه نعللا اذه لثمب هحاصفإ مدعو ,نومأملا دهع
 لمعلا نم يلبنحلا هقفلا نع مّدقت ام عم لبنح نب دمحأ نم فقوملا اذه تفرع اذإو

atlنبا لوقي نأ ٍدئدعب فيحلا نم نوكيف «ةرورضلا وأ هاركإلا دنع ًالعفو ًالوق  
 . "”«ةّيقتلاب نولوقي ثيح بذكلاب نوّرقي ةضفارلا» : ةّيميت

  Veيلجبلا لضفلا نب نيسحلا :
 ركبابأ تعمس» :لاق ظفاحلا هللا دبع نب دمحم نع «ركاسع نبا BUI ىور

 لضفلا نب نيسحلا تعم :لوقي هباتك لصأ نم ديفحلا فسوي نب هللا دبع نب دمحم
 دقو .نومأملا دنع نم مدق امدعب برح نب ريهز ىلع تلخد :لوقي 8 يلجبلا

 نع بتكت ! يلع ابأ اي :يل لاق ام لّوُأ ناكف ءهلأس ام ىلإ باجأف هنحتما
Syتنأ ام .هللاذاعم :تلقف  byeىلاعتو كرابت هللا لاق دقو  Bids 

 ام هركملا نع هللا عضوف 4 ٍناميالاب يعط لَو 0 ST نم الإ ote ةع هلا
 /ةيفلسلاو ةّئّسلا ل هأ عم ثوحب نع ًالقن 14: يمرادلاباتك يف لبنح نبال ةيمهجلا ىلع درلاباتك(١)

 AALVAT :يناحورلا ينيسحلا يدهم ديسلا

  (YDص يف هلوق مّدقت  VEعجارف ؛ لصفلا اذه نم .

VOT Vs (؟) لحنلا 



 EVs قافنلاو ةيقنلا / لوألا لصفلا- cil بابلا

 gL al يف هعمسي

 الو GB ناك هنأ ىلع هبحاص ٌلدتسا اغيب «نايإلا دعب ٌدترا هنأ IgA مهف دقف

 . هيلع مرج

 ١ - يراوقلاو ,ةداجس :

 دقل  Jaiنيح امهّتكلو ءرمألا لّوُأ نآرقلا قلخب لوقلا نم امهعانتما ىلع يربطلا
 ءازإ يسابعلا نومأملا سفن يف ام افرع  Gaalالاق  SLنآرقلا  holeرارقإ عم

 اوعنتما نمم كلذب نيرخآلا  SSTحون نب دمحمو لبنح نب دمحأ نم ناك ام لإ ءرمألا
000 

 بورضملا .

  gal. VVرهسم :

 ةياور يف امك دادغب ىلع هيلاو ميهاربإ نب قاحسإ ىلإ نومأملا باتك يف ءاج
 فورعملا كيلإ هجو نينمؤملا ريمأ ناك دقو» :هظفل ام يربطلا  alنأ دعب ‹رهسم

  actريمأ هل اعد ىتح ءاهيف جلجلو اهنع مجمجف نآرقلا يف هتنحم نع نينمؤملا ريمأ

 فيسلاب نينمؤملا  (eb wbكلذ ريشأف هيلع ًابقم ناك نإف ؛هرارقإ نع هْصِصُئأف
 Oa ٠ ءاش نإ هرهظأو

 : فسوي يبأب فورعملا ميهاربإ نب بوقعي- ۸
 نوراه مث ,دادغب ىلع ءاضقلا يدهملا نب ىسوم هالو ,ةفينح Gl باحصأ دحأ

 عم لكي ناكو ؛مالسإلا يف ةاضقلا يضاقب يعُد نم SST وهو .هدعب نم ديشرلا
 . *'قتسفلا نهدب جذولافلا ديشرلا نوراه

VOT VOY: ركاسع نبا/يرتفملا بذك نبيبت )١( 

 .[14 : يرتفملا بذك نييبتو ؛ه114 ةئّس ثداوح يف-۱۹۳:۵ يربطلا خيرات (؟)

 VAY 20 يربطلا خيرات (۳)

VOONYEO-YEY 16 يدادغبلا بيطخلا /دادغب خيرات )٤( 
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 نع هدنسب يدادغبلابيطخلائور دقفا(!ايتفلا ف ماكحلاو نيطالسلانم Gh ناكو

 ءاذكو اذك يف ىرت ام :فسوي (BTU تبتك رفعج Slo :لاق geal دبع ىبأ
“telus tol,ا اهاتفأف ؟اذك هيف قحلانوكي نأ  codedهيلإ تثعبف  GHةضف  

 ماج اهطسو مهارد ماج يفو «بيطلانم نول ةدحاو ّلك يف تاقبطم ةضف قاقح هيف

 هؤاسلجف ةّيده هل تيدهأ نم » 86 هللا لوسر لاق :هل سيلج هل لاقف .ريناند هيف

 !! ly رقلا سانلا اياده تناك نيح كاذ :فسوي وبأ لاقف . «اهيف هؤاكرش

gil?قبس امل ديشرلل اهبهب نأ عنتما يذلا رفعج نب ىسيع ةيراج يف ديشرلا  
 ءاهنيعب ةيراجلا هذه عيبي ال نأ ىلع كلي ام ةقدصو قاتعلاو قالطلاب نبي نم هنم

 يكل , نيفصن ةيراجلا مّسق نأ دعب فسوي وبأ هاتفأ دقف .ناك ام نئاكل اهبهب الو

 عبي م هّنأل هنيه نع جرخمي اذهبو ءرخآلا فصنلا عيبيو ءًافصن رفعج نب ىسيع به

 US ًاتخت نيرشعو مهرد فلأ ىتئام ةليحلا هذه ةزئاج تناك دقلو !! بهي لو

 مل كاذ تلق ولو ,نونحجم فسوي ابأ BL :لوقأ ال» :كامسلا نبا ate لاق اذهو

 case pad ايندلا عراص لجر هّنكلو «یئم لبقب

 . مدلا يف قثب نميف صاصقلا مكح يفن وه فسوي Gl نع ردص ام برغأ ّلعلو

 :ًاّصن ةّيهقفلا فانحألا بتك مهأ ىف ءاج ام كيلإو

 هدبع رمأي لجرلا نع هلي ىبعشلا لأس aT فعجلا رباج نعو» : ييسخرسلا لاق

VOY IVE دادغب خيرات )١( 

 NOV دادغب خيرات (1)

 ال ام كناطلس نم تيأر اذإو ١ : هلوقب فسوي ابأ ئصوأ دق ةفينح ابأ OF عم اذه ؛؟40 ١4: دادغب خيرات (5)

 تنأ يذلا يف كل عيطم انأ : هل لوقت .كدي نم ئوقأ هدي نإف calf كتعاط عم كلذ ركذاف ء ملعلا قفاوي
 نإ هرظانو نيدلا يف هحصناو .. ملعلا قفاوي الام كتريس نم ركذأ ينأ ريغ ؛ ىلع طّلسمو ناطلس هيف

 Shy كنم لبق نإف . لَو هلوسر ةّئّسو هللا باتك نم كرضحبي ام هل ركذاف اناطلس ناك نإو ءًاعدتبم ناك
 ٤١١. :ميجن نبأ /نامعنلا ةفينح يبأ بهذم ىلع رئاظنلاو هابشألا tate كظفحي نأ ئلاعت هللا لأساف



 0 قافنلاو ةّيقتلا / لوألا لصفلا يناثلا بابلا

 ىلوملا Jail: SB رخآو .دبعلا لتقُي لئاق :ليواقأ ةثالث اهيف :لاق ؟ ًالجر لتقي نأ

 صاصقلا مكح نايب دارملاو :- يسخرسلا لاق  ىلوملا لتقُي :لاق رخآو .دبعلاو

 SE BY هاركإلا ةلزنمب ٌهدبع ll رمأ نإف ؟ بجي نم ىلع ST اهركُم لتقلا دنع

 - يعشلا يأ ركذي م. هتيعر ّقح يف ناطلسلا رمأك .هرمأ فلاخ نإ هسفن ىلع

 رذتعا م - les دحاو لتقي ال هن :فسوي وبأ هيلإ بهذ يذلا وهو » عبارلا لوقلا

 aN ل فسوي وبأ هب قبس Uly hal يف نكي مل لوقلا اذه ناكو :- WE هنع

۳ | 
1 

 « هنسحتساو ٠

 !فسوي Gi دنع ةزئاج  ةلاحلا هذه لثمم pall يف till BL مير اذهو

 : سابعلا نب هللا دبع نب قاحسإ نب يلع ۹

 عضوم ريغ يف قنا دقو .هيلإ نيبّرقملا نمو ؛ديشرلا نوراه ةيشاح نم ناك

azulنم يعفاشلا يواربشلا هاكح امف  allملع ىلع ناك  Leنوراه هيلع مزع  

 ةكماربلا راذنإ يف ةلواحم Gol هنم ردبت ملو ,مهتدابإو ةكماربلا لاصئتسا نم ديش رلا

 دعتبا لب «لعفي مل هّنكلو elles ناطلسلا نيب nad J! hi ال ام قيرطب
 ل

 ١ روصنملا ءاضرل فيرش نم لينلاب سانلا ةّيقت :
 هعضو til دبع نب ميهاربإ سأرب TU يسابعلا روصنما Sy :يربطلا ىور

 لوانتيو ملسيف لخدي لخادلا ناكف «سانلا نذأو ماع Lie سلجو ءهيدي نيب

 رفعج وبأو ءرفعجيبأ اضرل LU حيبقلا هنم ركذيو هيف لوقلا ءيسيف ميهاربإ
chicمّظع :لاق مث مّلسف فقوف ؛ يفارهبلا ةلظنح نب رفعج لخد یتح ,هنول راغتم  

 .40:74 ىسخرسلا/طوسبملا )1(

 :YEN يعفاشلا يواربشلا /فارشألا بحب فاحتالا (؟)



 يفاكلا نع عاقل. اا 10۰

 كفصاف ٠ كقح نم هيف طّرف ام هل رفغو wale نبا يف نينمؤملا ريمأ اي كرجأ هلل

 نأ سانلا ملعف ! انهاه ًالهأو ًابحرم دلاخ ابأ :لاقف هيلع لبقأو رفعج ىبأ نول

 ."”«ةلظنح نب رفعج لاق ام لثم اولاقف اولخدف .هنم عقو دق كلذ

day,نكي مل سانلا مالك نأ يف  [eeميهاربإ يف ضعبلا وأ لكلا ةديقع نع » 

 مهملعل Uy ,غارف نم Lag مل هيلإ ءاعدلا ىلإ ate لينلا نم ئيجافملا لّوحتلا أ اك

 سالا ةقوس نم نيلخادلا عيمج نوكي نأ لقعي الو pli بسانملا وه هنأ

 نع مهيعباتو نيعباتلا نم ددع نيلخادلا نيب نم نوكي نأو GY ذأ ,مهعاعرو

 .مهيلإ قافنلاو بذكلا ةبسن I لهأ انئاوخإ دنع  ٌمصت ال

 ١ نارهم نب نوميمو «نابوث :

 نابوث نع يلازغلا لقن دقف ,ةّيقت نطاوملا ضعب يف بذكلا ةحابإ Lee فرع دقل

 نوميم نع لقث امك «ًاررض هنع عفد وأ ألسم هب عش ام الإ A هلك بذكلا» : هلوق

 "'«قدصلا نم ريخ نطاوملا ضعب يف بذكلا» : : هلوق نارهم نبا

VYيلازغلا- : 

 بذكلا GI ملعا» :- بذكلا نم هيف صخر ام نايب  ناونع تحت يلازغلا لاق

 SSIES «هريغ ىلع وأ بطاخملا ىلع ررضلا نم هيف امل لب هنيعل ًامارح سيل
 ٠ قّأعتي دقو « ًالهاج نوكيف هيلع وه ام فالخ ىلع ءيشلا ربّنا دقتعي نأ هتاجرد

 لهجلا كلذل لّصحم بذكلاف «ةحلصمو ةعفنم هيف لهج ٌبرو cone رردض هب

 لكف ,دصاقملا ىلإ ةليسو مالكلا : لاق م  ًابجاو ناك ايرو «هیف ًانوذأم نوكيف

 نإو ple هيف بذكلاف Lye بذكلاو قدصلاب هيلإ لّصوتلا نكمي ogee دوصقم

 دلجملا نم 06:1١ ريثك نبا /ةياهنلاو ةيادسلاو ءه 140 ةنس ثداوح يف 411:5 يربطلا خيرات )١(

 .ها46 ةلس ثداوح ىف سماخلا



 OV قافنلاو ةّيقتلا/ لّوألا لصفلا - يناثلا بابلا

 كلذ ليصحت ناك نإ حابم هيف بذكلاف «قدصلا نود بذكلاب هيلإ لّصوتلا نكمأ
 Lab «ةبجاو ملسملا مد ةمصع SI اك Lely دوصقملا ناك نإ بجاوو .ًاحابم دصقلا

 ."'«بجاو هيف بذكلاف ملاظ نم ىتخا دق ملسم ئرما مد كفس قدصلا يف ناك

Lal Ju,ذخؤي يذلا هلامو همد ظفحي نأ لجرللف»  Ubهناسلب هضرعو  

olyناك  Ass | 

 عضاوم يف ناسنإلا قدص ول» :لاقف ررضلا عضاوم يف قدصلا ةحودنم نيب م

 نزيو «رخآلاب امهدحأ لباقي نأ هيلع ناكف ءروذحم هقدص نم ty ررضلا

 نم عرشلا يف ًاعقو dal قدصلاب لصحي يذلا روذحلا I ملع اذإف « طسقلا نازيملاب

 ,قدصلا بجيف قدصلا دوصقم نم نوهأ دوصقملا ناك aly QIK نأ هلف بذكلا
 BY sh قدضلا ىلإ ليملا كلذ دنعو ءامهف دّدرتي ثيحب نارمألا لباقتي دقو

 .«ةمهم ةجاح وأ ةرورضل حابي بذكلا

 ١8 ةئقتلاو نويباهولا :

 كلذ يف قرف الو «مهرظن يف ةعدب LEY ةبطاق روبقلا مده lh Jl ةديقع نم
 روبق اومده ذإ SS كلذ اوذّقن دقو «مهبتک هب Co eo اک رخآو ربق نيب مهدنع

 نم نييالملا رعاشمل مهنم ةارادم EME ىنلا ربق اوكرت مهنكلو .نيحلاصلاو ءايلوألا

 .مهبضغ نم ًءاقتاو نيملسملا

 ٤ ةّيقتلاو يغارملا :

  pteمل امك ءًأعم لعفلاو لوقلا لمشيل ةّيقتلاب لمعلا يغارملا خيشلا  la natىلع

MPV IY نيدلا مولع ١(إحياء( 

 NTA نيدلا مولع ءايحإ (۴)



ee 10۲ىفاكلا نع عاقل  

 مو .ًاضيأ ةرفاكلا لودلا عم اهلماعت يف ةيمالسإلا لودلل اهزّوج لب .دارفألا قاطن

 نم عنام الف» :لاق .تقو لكف اهزاوج قلطألب ,فعضلا وأ فونخلاتالاحباهدّيقي

 وأ ررض عفدب BLN ىلع دوعت ةدئافل ةملسم ريغ ةلود ةيمالسإ ةلود ALE نأ

 ةالاوملا هذه ٌصتخت الو ,نيملسملاب رضي ءيش يف اهيلاوت نأ اه سيلو ,ةعفنم بلج
 ةرفكلا ةارادم ail يف لخديو - لاق FL تقو IS يف ةزئاج يه لب «فعضلا لاحب

 ٌفكل مهل SW لذبو .مههوجو ىف culls cob مالكلا ةنآلإو ,ةقسفلاو ةملظلاو

«palعورشم وه لب اهنع ّئهنملا ةالاوملا نم اذه دعي الو « مهنم ضرعلا ةنايصو . 

 . "7«ةقدص وهف هضرع نمؤملا هب قو ام BB هلوق يناربطلا جرخأ دقف

 : ةئقتلاو هللا راج ئسوم_ 6

 «ماقملا يف هب جاجتحالل وه ةّيقتلا يف هللا راج ئسوم مالكركذ نم ضرغلا سيل

 نم هانبت ام نيبو AISI) يف Gall تاياور ىلع هموجه نيب هضقانت نايبل نكلو

 .ةلأسملا هذه يف يأر

Ope وأ ناك ًامامإ .دحأ ّلك ىلع ةبجاو هقوقح نم be 

 نم gall) اذهب ىهو !Aa gly EW نم سفنلا ةياقو يه ةّيفتلاو » :ًاضيأ لاقو

 gt لك يف ةزئاج «نيدلا

 نع اهب لدتسا ىتلا ةياورلاو .نارمع لآ ةروس نم (VA) ةيآلا ريسفت يف "١11:1 يغارملا ريسفت )١(
 INVA ىقهيبلا/ناميالابعشو :؟١٠:49 ٰیربکلاننسلاو ce bilge 1١: ٤٤۷ يف تدرو ّيناربطلا
 TAL :0 يوغبلا/ليزنتلا ملاعمو 0١ :؟ مكاحلا كردتسمو TUT يمشيهلا /دئاوزلا عمجمو 8
 AVY ينولجعلا /ءافشلا فشكو ۲۳۹:۵ يطويسلا /روثنملا ردلاو

 : JV :هللا راج سوم /ةعيشلا دئاقع دقن يف ةعيشولا (؟)
VY ةعيشولا: )۳( 



 POPs قافنلاو ةّيقتلا / لّوألا لصفلا- مناثلا بابلا

 دنع مارح «هريغ وأ هسفنل no اهكرت يف ناك نإ ةبجاو «Badly :ًاضيأ لاقو

 algal ىلع سابتلالا GE ثيح ةهوركم «ررضلا نمأ

 EAN لهأ مالعأ نم مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا ءامسأ نم ردقلا اذهب يفتكنو
 3 مهءارآ َّنَأ ىلع ءةرورضلا دنع اهب لمعلا زاوجو ةّيقتلا ةيعورشمب نيحّرصملا

 لّكشي  هانمّدق اك ًاضيأ اهيف ةيمالسالا بهاذملا ءارآ ىلإ تّمضنا ام اذإ ةّيقتلا

 قفانم ةّيقتلاب نيدي نم USGL اوعّدا نيذلا GUS ءالؤطل بسانملا ٌدرلا هعومجمب

 ببسب لوق مه قّدصي الو «نيدلا ىلع نونقؤي ال ةعيشلا BL ىعڏا نمل لوقنو
 عراشلا نأ ابك ,"”فربص مهنع نيدلا ذخأ دق ةّيقتلا لهأ نم هانركذ نم َّنأب :ةّيفتلا

 ىلع ug مل هيلع ملسملا هّركُي ام ءازإ يتاو جالعك Bll عّرش نيح سّدقملا

 . مهريغل اهّلحيو bw مهتديقع يف ريصتل ةيمامإلا ةعيشلا

  Weقافنلاو ةّيقتلا نيب قرفلا- :

 هبتشا دقف اذهو ,نطبث ام فالخ راهظإ نع ةرابع LAWS قافنلاو ةّيقتلا َّنِإ

 ,نينثالا نيب اوقّرفي مو «قافنلا ىنعم ىلع ةّيقتلا اولمحف ةعيشلا موصخ نم ةلهجلا

 ىلع تابث ةّيقتلا ذإ .دحأ ىلع خي ال حوضولا نم ناكمب امهنيب قرافلا UI عم

olor!وأ نيدلا ىلع ًاظافح هيضتقت ةحلصمل هفالخ راهظإو «بلقلا يف هب داقتعاو  

 .لاملا وأ ضرعلا وأ سشنلا

 ' .۸0:ةيعشولا )١(

 ٠١١ :مالسإلا نازيم يف ةيناريإللا ةروثلا هباتك يف ينامعن روظنم دمحم خيشلا دنهلا ءاملع ريبك لاق (؟)

 روهمجب ءالؤه ةنراقم نكمي الو: يفاكلا يف BE هللا دبع يبأ نع «ريصب يبأ نع ةياورل هلقن دعب

 اومّدقو ءمهنطابك مهرهاظ ناکو « عرولاو ئوفتلاب اوفصتا نيذلا نيحلاصلا هللا دابعو ؛ ةيدمحملا انتمئأ

 !! « ةيقتلاب ةعيشلا هامسأ يذلا ةايحلا قافن نم ةبئاش مهتايح بوشت ال ةينالع نيدلا ميلاعت



a rr 10يقاکلا ٤ 

tlراهظإو بلقلا يف رفك وهو .ًالقعو ًاعرش ةتوقمم ةّيضرَم ةلاح وهف قافنلا  

 .نمؤملا لعف ىلإ هاّدعتيو لوقلا زواجتي ال امب ناميإلا

oie Galهيلإ ةجاح نود نم لوق وه  Sheىنعم نع دعبل لك ديعب اذهو  

 امو رّوهتلا وأ لهجلاك ةليذر- اهبوجو دنع- ةّيقتلا سكع SL لاقي نأ نكي امك
 !؟رخآلا ىلع امهدحأ لمح ٍذئدعب غاسي فيكف ,ةليضف قافنلا سكع be «كلذ ىلإ

 ىلإ نمؤملل ةزئاج ةّيقتلا :هلوق يردصبلا نسحلا نع لقت امدعب يسخرسلا لاق
 ناك نإو هرهظي Le ةبوقعلا نم هسفن قي نأ ةّيقتلاو JEG هبو» :لاق .ةمايقلا موي

 ST حيحصلاو ,قافنلا نم َّنِإ لوقيو كلذ Ub سانلا ضعب ناك دقو .هفالخ رمضب
 ىلع كرشلا ةملك ءارجإو OG SE مهني AF) نأ الإ ظ :ىلاعت هلوقل زئاج كلذ

 . "”«ةّيقتلا باب نم MG بلقلا ةنينأمط عم ًاهركُم ناسللا

 سيل « رامعك أهرك هفالخ رهظأو GLI دقتعاو هلوسرو dL نمآ نم ريصم 5

 . رانلا نم لفسألا كردلا وه يذلا هناسلب عداخو هبلق ٌدوسا نم ريصمك

 نآرقلا : :هلوقب ق قا هلأ ديلولا نب رشب نع هيلإ عفر نيح نومأملا ىرن اذهو

 44183 a Sita: dls هلوق V5 50 نآرقلا مدق يف هداقتعا ءاقب عم ١ قولخم

Bealesلاسرإ - هيلإ هثعب باتك يف - ميهاربإ نب قاحسإ هيلاو رمأ دق" "4 ٍناميالاب  

 يف ءاج دقو AST ام صوصخب قافنلاو Hdl نيب قرفي مل هنأ « هيلإ ديلولا نب رشب

 YAM :نارمع لآ (۱)

 .10:74 ىسخرسلا/طوسبملا (؟)
 :NOVI لحنلا (۴)



 Oss) قافنلاو ةّبقتلا / لّوألا لصفلا- يناث مابلا

 نم lb .كرشلا ًارهظم نامبإلا ًادقتعم ناك نم ةيآلا هذهب يل هللا ىنع Uy : هباتك
 Cab هذه سيلف ناميالا رهظم كرشلا دقتعم ناك

 لوقلا ىلإ برقأ وه .هنع عجر مث ةلأسملا ذهب لاق نم لوق َّنأ كلذ نم رهظيو
 مدقلا ةفص صاصتخاو ءنارقلا قلخ توبث دعب اس ال ةّيقتلا ىلإ هنم قافنلاب

Oey ie ail 

 دقتعي نمك سيل وه «هاركإلا دنع لطابلا رهظيو Goll دقتعي نم Bf : ةصالخلاو
 يف اهيلع صوصنملا ةّيقتلا نم لوألا GY ؛هناسل ىلع قحلا رهظيو هبلقب لطابلا

OLSهللا  alyهلوسر  FAGهنع ّيهنملا قافنلا نم يناثلاو . 

 ةباحصلا نم مّدقت نم عيمج ىلإ كلذ بسني نأ مزل ًاقافن ةّيقتلا تناك ول أ

 لوسرلا ىلإ هتبسن ًاضيأ هنم مزليو لب «ةيمالسإلا بهاذملا ,ail نيعباتلاو
ele SIدنع هباحصأل اهزّوج اك ءةباحصلا ضعب عم اهلمعتسا هلال  

 . ةيقتلل ةعّرشملا صوصنلا يف هنايب قأيس اك ,ةرورضلا

 ققح «ليلضتلاو عادخلاو Gully ضحلا بذكلا ىنعت ال ةعيشلا دنع ةّيقتلا نإ

 ةّينيد ةديقع Ul وأ ,ةعيشلاو ZA نيب بواجتلاو مهافتلا عناوم نم اّأب لاقي

 .هرخآ ىلإ ...و ...و ...و بذكلا ةعيشلل حيبت

 يفاكلا تاياور يف ةّيقتلا ةلأسم يف ةيمامإلا ةعيشلاو باّتكلا ءالؤه نيب عازفلا نإ

 .ه؟14 ةنَس Saal ye VAL 10 يربطلا خيرات )١(

 تاساردلا مسق/ ةفوكلا ةعماج ةسائر ىلإ (نآرقلا قلح ةلأسمو يهلإلا مالكلا) ناونعب ثحب 68 (۲)
 ةجيتنب ئهتناو نيملكتملاو ةفسالفلا دنع ةلأسملا هذه روذج ثحابلا هيف لوانت «م1944 ةئَسل ايلعلا

 ىنعمب اميدق سيلو ؛نّيعم ينامز قمع وذ هلأ ينعي همدقب مهنم لاق نم َّنأو «نآرقلا قلخ لع مهقافتا
 .ثيدحلا باحصأو لبنح نب دمحأ همهف امك لزألا



eee cee ens 10يفاكلا نع عاقل  

 اهامعتسا بوجو هلالخ نم نوري يذلا قيضلا قفألا نم اهيلإ مهرظنب هديدحت نكمي

 يتلا ةهبشلا هذه لثم هيلع اوبتر Why ! هبقاوع ott ال يذلا نيمألا ةقثلا عم تح

 .بيرقتلا ةاعد ريكفت يف ال ناكم ال

 قيرط يف ًارجح ًاموي نكت ملو ,مهتّئشتو نيملسملا BS لجأل عّرشُت م ةّيقتلاف
 نم  نيدلا اذه رمأ مهمهب نم لواح يذلا دلصلا رجحلا لب «مهفلآتو مهتدحو

falداقتعالا وه .هميطحت  ةعيشلاو ةّنّشلا نم قحلا  Gkال ةضفارلاك عدبلا لهأ»  

 نيملسملا رئاس ىلع Thats ...! اوتام نإ مهزئانج دهشت الو ءاوضرم نإ نوداعُب
 :هتعيشل Mb قداصلا مامإلا هيف لوقي يذلا تقولا يف اذه OC SLA لهأ نم

 اودوعو «مهرئاشع ىف اوُلص .ًانيش هيلع اونوكت الو .ًانيز هيلإ متعطقلا نمل اونوك»
 4ك

 . «مهزئانج اودهشاو ؛ مهاضرم

 ؟همدهي امهنم Gly ؛ةدحولا رادج ىنبي نيلوقلا نم ّيأف ..دعبو

 )١( لبثح نب دمحأل مالك نم «119/:/177-1717/1 و 418:7 يلبنحلا ةمادق نبا/ينغملا .

 ىفاكلا لوصأ (؟)  OLS. VVAVE LYةيقتلا باب  رفكلاو ناميالا .





Converted by Tiff Combine 



 :ديهمت

 تاهبشلا اوعاشأ ذإ .ةّيقتلا يف ةعيشلا ىلع ًاريثك ةعيشلا موصخ جت دقل

 باتك يف ةّيقتلا تاياور ءاّرج نم مهماكحأو ةعيشلا دئاقع يف ماهوألاو كوكشلاو

 ءاتفإلا راشتنا نأ نيعّدم ,ةيمامإلا ةعيشلا ىدل ثيدحلا بنك نم هريغو يفاكلا

iteروصع يف  A]بجوتسي ةعيشلا  Syلوألا ةهيشلا يف هآرتس اہک < مهلاوقأ عيمج  

 . لصفلا اذه يف مهتاهبش نم

 ريربتل 0 ةعيشلا [AE عضو نم وه ةّيقتلا لصأ نأ ئعّدا نيح مهضعب bal اك

 ةريسب ًابّدكمو «فينحلا عرشلا قئاقح ALA اذهب ًافسان ,مهلاوقأ يف تافالتخالا

 زاوجب لوقلا ىلع نيملسملا عامجإل Thy i gall هنتسو Bie مظعألا لوسرلا

 همانا يف ءوسلاب ةراّمألا هسفن ئوه ًاداقنمو ءاهاضتقمب لمعلاو . مالسإلا يف ةيقتلا

 .ًاريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع هللا بهذأ نيذلا gal مالعأو ئدهلا 229 اذه

 «مهتقثو «مهاوقتو «مهدعو «مهعروو ,مهدهزو « مهلضفب لكلا فارتعاعم اذه

 امو ,مهتّدوم بوجو نم ميكحلا ركذلا يف درو اع ,chal cell ؛مهملعو

 مهتعاط بوجو ىلع ليلدلا مايق نع ًالضف ign jas ميظع نم ةرّهطملا (2H هتدّكأ

 . مهئادعأ نم يتبتلاو ءايندلاو نيدلا يف مهتالاومو

 نم Lil ts ككل ةمألا لاوقأ Sy ةرات ةّيقتلا طبر SU لوقلا نکي اذهبو

 ام .موهفملا اذه هيل مهعضو ءاعّدا يلاتلابو , مهاوقأ فالتخاب ئرخأأ ةراتو . ةيقتلا



IY Veيفاكلا نع عافد  

 هئاشفاو هجيورتب لطابلا ءايحإو .هتتامإو قحلا a pad ةفيخس ةلواح الإ وه ام

 ىلعو «ديهقلا يف مّدقت ام ليصفتو ضرع لالخ نم ثحبلا هفشكيس ام وه اذهو



 هج ةمئألا لاوقأب لمعلا بوجو مدع ةهبش

 ةّيقتلا نم اهنوك لامتح ال

 نم هريغو يفاكلا باتك يف ةّيقنلا ىلع ضحلا ساسأ ىلع ةهيشلا هذه زكترت

 تناك , Bah ةعيشلا ةع اهفنك يف شاع يتلا ةّيسايسلا ةايحلا BI ey ,ةعيشلا بتك
 ةقيقح نع حاصفإلا مدعو ةّيقتلا ىلإ اورطضاف «نوديري Le ءانقإلل ZU ريغ

 بجي اذل ,كلذك نكي مل ام نيبو ةّيقت ردص ام نيب زييقلا رّذعت ىلإ رظنلابو .بهذملا

 اهيف ثيدح ّيأ ىلإ ةّيفتلا قّرطت لاتحال ,ةعيشلا بتك رئاس لب «يفاكلا باتك حرط

 BO AE لاوقأب ذخألا مدع ate مزليو ,ةعيشلا دنع ًاربتعم هقيرط نوک عم تح

 AN لهأ ةمظنم سيئر اهراثأ ىتلا ةهبشلا ةصالخ يه هذه .روكذملا ببسلل

 ."”ةّيقتلاب ةحّريصملا يفاكلا تاياور نم ةلمج اه مَّدق نأ دعب ناتسكابب

 ةهبشلا هذه باوج

 :روهمجلا نأ ىواتفو لاوقأب قصلأ ةبهشلا-ًالوأ

 ىوه قفاوي ا BN لهأ ءاهقف ءاتفإ لوألا ةهبشلا باوج ىف مّدقت دقل

 رداصم هيلع تّصن اك ةمكاحلا ةطلسلاب ةعبرألا بهاذملا ةمئأ لاصتا عم ؛ماكحلا

 )١( لهأ ةمظنم سيئر ىسنوتلا راتسلا دبع دمحم /ةعيشلا دئاقع نالطب  AST:ناتسكابب /4-41/,



Qe gles 1Yيفاكلا  

 الإ ناطلسلل كتبحص ٌننوكت Vo :رابخألا نويع يف ءاج دقو .مهسفنأ BAN لهأ

 .كفلاخ ايف مهتقفاومو ؛كدنع هوركملا يف مهتعاط اع كسفنل كنم ةضاير دعب

 عطقي يذلا نف كلذك رمألا ناك اذإو eal gd نود مهئاوهأ ىلع رومألا ريدقتو

 ؟ ًارارطضا ردص دق كاذو ءًارايتخا ردم دق نع tal يهقفلا مكحلا اذه دأب
 ,PLEA ةاضقلا عيمج SF وه روهمجلا ىواتف يف ةهبشلا هذه SH يف ديزي انو

 .ردن ام لإ ALU لهأ نم ةيسابعلاو ةيومألا نيتلودلا يف نيطالسلاو

Lilyثيح نم  dtlةعيشلا  Bobملف  Joabنم ناك ام الإ طق ةطلسلاب مهدحأ  

 اهيلع لمح نأ دعب نومأملا نمز يف دهعلا ةيالو لوبق نم Mb اضرلا مامإلا رارطضا
 رئاس ىلع اا Lhe هليضفتو , عّيشتلاب هرهاظتو نومأملا ةريس انفرع اذإو ًارسق

 راعش داوسلا سبل كرتو نيّيولعلا toy هيبزت عم SEB هللا لوسر دعب قلخلا

 لاتحا قبب نلف كلذ انفرع اذإ PBL“ لهأ نم نوخّرؤملا هرّطس امك نييسابعلا
 هيلع دهشيو ,هسفن BE اضرلا مامإلل هريدقت كرت ام الإ نومأملا طالب يف ةّيقتلل
 هريغل cod مل امم اذهو , ,BILL ةمامإلا نأشب نومأملا طالب يف ةعساولا هتارظانم

 LAT عم «لطاب صّصخم الب ةهبشلا صيصخت نأ رهظي انه نمو Ba UL نم
 .روهمجلا idl لاوقأو ئواتفب قصلأ

 : ةعيشلا بتك يف ةمودعم هبش وأ ةليلق tl ثيداحأ انا
 وه ةمكاحلا تاطلسلا روجو ملظل مهخيرات دادتما ىلع يل ةمئألا ضعت َّنِإ

 ينعي ال اذه نكلو .ةّيفتلا ىلع مهباحصأ ٌضحو «موصخلا ءافّثا ىلع مهلمج يذلا
 سيل يتلا ةصاخلا rele يف قح مهاعفأو مهاوقأ عيمج Booth اوناك كيل ممّن

 .ناطلسلا ةبحص باب" ١: ةبيتق نبا /رابخألا نويع(١)

 ةيادبلاو , 5 خيراتلا يف لماكلاو :APA :۵ يربطلا خيرات يفه ١ ١ ةنس ثداوح عجار (۲)
 ,9: ١ يبهذلل مالسإلا خيراتو « سماخلا دلجملا نم: ٠ ةياهنلاو



Meese ةّيقتلاو 24 ةمثألا / يناثلا لصفلا يناثلا ll 

 تاياورلا تلد ذإ حيحصلا وه سكعلا لب .نينومأملا تاقثلا مهباحصأ ئوس اهيف

 ES IB قداصلا مامإلا رمأ ىلع يونعملا رتاوتلا اهعومجمب ديفت ally ةريثكلا
 ىلإ اهب يلدُب ناك ثيح «ةمكاحلا ةطلسلا ىوه قفاوت ال ىتلا هلاوقأو هئارآ

 ناك ام نئاكل اهئاشفإ مدعب مهرمأيو نينومأملا تاقثلا نم eld لب تارشعلا

 اذهو «مامإلا تافّرصت دصرل ةطلسلا Yer يتلا نويعلا عامسأ يف اهعوقو نم ًارذح

Jyنع بيغتل تناك ام ةصاخ فورظ يف ةروصحم تناك ةّيقتلا تاياور نأ ىلع  

 Sh ىلع ًاضيأ لدي امك .مهب رشابملا مهاصُتال لإ YI باحصأ نم ءاهقفلا ةنطف

 ٠ .ةيقت ريغ نع ردص ام ىلإ سايقلاب ًادج ةليلق مهنع ةرداصلا ةّيقتلا ثيداحأ

  Weتالاحلا عيمج يف ةّيفتلا هيلع زوجتال مامإلا :

 ملام ثودح ضرف ولو ةيديهقلا ثوحبلا ىف Ge اك ةّوبنلل دادتما ىه ةمامالا

 اذه لثم يف هيلع ةّيقتلا زاوج مدع يف كالا ّنلاك ناك مامإلا نم الإ هتهج ملعب
FY JULIمامإ نع هرودص رّوصت نكي ال يذلا حيبقلاب ءارغإلا كلذ نم مزلي . 

 dl نذإ GI ىلإ لوصولاب ٌلخي ال اف وه Saal نم مامإلا ىلع زئاجلاو

 ةّيقنلا تزاج امو .كلذك سيل ام امهيناثو ءةّيقتلا هيف زوجت امهدحأ : نامسق ةيمامالا

 . :ًاضيأ نامسق هيف

 LSU نم هعاقيإ نوكيف ,هصوصخب هيف ًائوذأم هقّلعتم نوكي نأ : امهدحأ

 .ةداعإلاب هلعاف ,IS الو هئازجإب ًاعوطقم ًاحبحص ةرورضلل

 عم تقولا يف ةداعإلا BI ىلع «فالتخا هيفو cathe يف نذؤي ال نأ : يناثلا

 ."”طوحأ نقلا

 )١( يحيرطلا /لاقملا عماج :۸-۷.



 يفاكلا نع عاقل. ....60662 0600666 رق نيت ثمة مررة ممثلة يتمم منية ee errr 56غ

 دوجو لقعي ال ذإ « ةعيشلا ءاهقف یدل ةفورعم ةّيقتلا ثيداحأ Bi رهظي انه نمو

 .ةّيقتلا ثيداحأب مهتفرعم مدع عم ميسقتلا اذه

be,ةّيقتلا ثيداحأ  ieاهريغ نع : 
 كيكشتلا ىلإ ساسألا ةجردلاب Gag lel ىلإ ةهبشلا هذه ةغايص يف انحمأ

 ردصي مل ام نيبو ء ةّيقنلا وحن ىلع اهنم ردص ام نيب لصفلا مدع ةّجحب يفاكلا رابخأب
 يف هدنس ناك ولو ,يفاكلا رابخأ نم ربخ ّيأب Saal الف ةهيشلا هذه بجومبو ,كلذك
 .هنتم يف ةّيقتلا لاقحال ,رابتعالاو ةّحصلا تاجرد ىلعأ

 يفاكلا ثيداحأ يف ريوزتلاو شدلا ةهبش Ul نوكت ام برقأ يه ةهيشلا هذهو
 .ثحبلا اذه يف فيرحتلا تاياور لالخ نم ةراثملا تاهبشلا يف اهركذنس ىتلاو

 رّوزملا وأ سوسدملا ربخلا نأ بيرقتب .ًاحضاو نيتهبشلا نيب هبّشلا هجو ناك او

 اذه هل راتخا دق هل aol IBY ؛ ئرخألا رابخألا نيب نم teks هتفرعم نكي ال
 نع ثيدحلاف هيلعو ,ئرخألا رابخألا ةّيقب حرط ًاضيأ هعم مزليف كاذ وأ دانسإلا
 .ةرؤزملا وأ ةسوسدملا ثيداحألا زيي نع ثيدحلاك وه ةيقتلا ثيداحأ زييق

000 

  aنع ردص ام زيي يف فاك نيمدقألا انئاهقف ىلإ عوجرلا  ABحضّنيسو 3

 ةهبش  fallيفاكلا ثيداحأ يف  tlضرع ىلع صرحلا تاجرد ىلعأ يف اوناك

 ةرداصلا يأ .اهيّقشب رابخألا كلت نم اهتيقنت ىنعي اذهو يم ةعألا ىلع مههتك

 .ةسوسدملا وأ ةّيفت ( UBهيف تبرستو يل ةمئألا ىلع مهبتك نم ضرعب ملام

 ثيداحأ  all.ًاضيأ اهزيبق رّذعتي الف

 دق ءاهب لومعملا انرابخأ ّيط نيب ةّيقتلا LST دوجوب يلامجإلا ملعلا BY كلذ

 , دانسإلا ربتعم اهضعب َّنَأ عم انيلإ ةلصاولا LEY نم ريثكب لمعلا مدعب لحنا



 WO esses ةّيقتلاو 8:00 ةمئألا/ يناثلا لصفلا يناثلا بابلا

 اهنع ضرعأ ىتلا ةعومجملا نمض نم يه ةثقتلا رابخأ ST ىلع هتعيبطب Jy اذهو
 رابخألا نمض ةّيقتلا رابخأ دوجوب يلامجإ ملع ّيأ دوجو Ge اذهمو ؛ءاهقفلا

 .ماكحألا طابنتسا يف ًالعف اهب لومعملا

 نايرج دعب هنأشب ىنتعيال ًالعف رابخألا نمض ةّيقتلا رابخأ دوجو لاةحا BI امك
 ةدارإالاب ملكتملل دارم هدافم GI مالكلا رهاظ ةيّجح ئضتقم َّنإف ءروهظلا ةلاصأ

 ةنيرق مقت مل ام ءاهريغ وأ ةّيقت نم هرهاظ فالخ ةدارإ لاتحاب ةربع الف ,ةيّدجلا

oggلاتحالا اذه . 

 يعقاولا مكحلا نايبل اهرودص مدعب رابخألا ضعب يف قوثولا لوصح Sl اك
 ةقوسم LAY رابتعالا نع اهطقسي اهدنس ةمالس عم ءاهنع ضارعإلا ةرهش ببسب

0 
 ةئقتلا ةرئاد 3

 .داحآلا قيرط نم اهوصو وه ءاهربغ نع ةّيفتلا رابخأ حوضو ,Sy امو

 لب  ةّيقت ردص دق امهدحأ َّنَأ ينعي داحآلا رابخأ نم نيضراعتم نيربخ ّلك سيلو
 ةلفغ وأ ءةاورلا ةقاثو لثم , ضراعتلا اذهل - ةّيقتلا ريغ - ةديدع بابسأ دجوت

 قفاوي امب اههدحأ ليوأت هعم نكه ا ةقيقح ال ًارهاظ ضراعتلا نوك وأ .مهدحأ

 قفو "متي يفاكلا باتك يف نيضراعتملا نيربخلا نم حيحصلا ةفرعم قيرطو .رخآلا
 .نأشلا اذهب ءاملعلا ىدل ةيحيجرتلا هوجولا

 وحنو .مهتّيطبضأو هتاور عرو وأ اههدحأ ةاور ةرثكك دنسلاب ghey ام : اهنمف

 .امهدحأ يف دانسالا ولعك فاصوألا نم كلذ

 .ئعم اب يورملا ىلع We موصعملا ظفلب يورم لا حيجرتك ةياورلاب ghey ام :اهنمو

NOT NOT: يفيرغلا يوسوملا نيدلا يحم/ثيدحلا دعاوق )١( 



vwيقاکلا نع عاق ا ا  

 وأ ءةلالدلا OS وأ «لوق لع ةّيحصفألاو ةحاصفلاك Gl قّلعتي ام : اهنمو

 ةفوقوم ريغ امهدحأ ةلالد نوك وأ رخآلا نود ًايقيقح امهدحأ يف لولدملا نوك
 ىلع دّيقي مل يذلا قلطملاو صّصخي مل يذلا ماعلا وأ ءرخآلا فالخب رمأ طسوت ىلع

 .دّيقملاو صّصخ لا

 اذهب هريغ نع Hall ربخ زبي ام ًابلاغو de Ll رومألاب قّلعتي ام :اهنمو
 ظاحلب وأ ءرخآ ليلدب امهدحأ داضتعاك هيف حيجرتلا هوجو نم فرعي ذإ « مسقلا
 مدعو رخآلا ربدلا ذوذشو «هب لمعلا ةرهش وأ ءامهدحأب لمعلا ىلع عامجإلا
 OBA ةفلاخمو ءةماعلل ربخلا ةقفاومب وأ «هترهش

 . ىعقاولامكحلانايبل ردص يذلا نيربخلا نم ّيأ نع فشكلاب ةليفك هوجولاهذهو

 داحآلا يربخ قاطن نع ًاجراخ ةّيعرشلا ةلدألا يف عقاولا ضراعتلا ناك اذإ ا
 ةرتاوتملا ALU نيب وأ «داحآلا رابخأ نم ظلاو باتكلا نيب نوكي نأك نيضراعتملا
 عمجلا ناكمإ مدع عم ةرتاوتملا ,BAN «باتكلا ميدقت يف لاكشإ الف ,دحاولا ربخو

 .هوجولا نم هجوب

 ةعيشلا هقف ىف اه رثأ الو اهريغ نع ةزيمم ةّيفتلا ثيداحأ BL حضي انه نمو

 ةعيشلا نم بلطلا ةباث ULV ؛ ةفيرط ةتكن ةهبشلا هذه OU يف SE ًاريخأو
 EL ربخ وه هل فصو Gol يف ةّيقتلا ربخ BY tl لهأ رابخأب لمعلا SH نأ
 مّدقتي ال نأ لقاعلا ىلع يغبني امم Bh UNI ناسل ىلع ةرئاجلا ةسايسلا هتضرف دق

foeبلاسلا  بلطلا اذه  clashًالصأ ةعيشلا ىلإ هعوضوم . 

YY : ىنوتلا POW ةقفلا لوصأ يف ةيفاولا/ )١( 



 dae ةريثك يفاكلا تاياور لالخ نم ةعيشلا ىلإ تهججو يتلا تامامّالا نإ
 pal يف هباحصأ طرفأ ذإ ,هلوسرو هللا ىلع ةأرجو ةحاقو اهرثكأ نم ol fv اذهو

 «مهتنامأو مهعروو مهتقث ىلع نيملسملا ةملك تقبطأ yo مهو - BENG لوسرلا لآ

 ةّيقتلا موهفم عضوب  مهلئاضفو مهبقانم نم ريثكلا نع ALAN لهأ ءالع بتك اك

 نم حضّتيس اك ,مهلاوقأ يف ةلصاحلا تافالتخالا هبجومب اورّربي يكل «مهتعيشل

tells 

lle نع ئكحي اب مالكلا اذه متخنلو» :لّصحملا OLS ىف يزارلا لاق ١ 

 :لاق هنأ يديزلا ريرج نبا ( ETEاهعم رفظي ال مهتعيشل نيتلاقم اوعضو ةضفارلا
 لوألا :مهيلع دحأ [ :] UNIلوقلا  Oeاذاف  Hiltsمهل نوكيس

  B48اولاق هوربخأ ام ىلع رمألا نوكي ال مث ةكوشو  [ Lalم - هيف یلاعت هلل[ [ ادب
 ةينانلاو ] يناتلاو :- لاقو نيعأ نب ةرارز نع ًاتايبأ لقت [  alدا الكت.

  [ ellءانلق اإ اولاق .هنالطب رهظو أطخ اذه مهل لبق اذإف .هب نومّلكتي [أ ًائيش
() 2 SP toy 

 )١( ئلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلا يف ًالصفم ءادبلا نع ثيدحلا يتأيس . |
ملاو ءامكحلاو ءاحلعلا نم نيرخأتملاو نيمقتملا راكفأ لّضحم (؟)

 !هليذبو ۵ : يزارلا/ نيملكت

 لحنلاو ١ 104 ٠ .ًاضيأ ريرج نب ناميلس نع



Deere eer ere Aىفاكلا نع عاف  

 رشي ملو رخآ بولسأب يزارلا مالك Fle نأ دعب - هللا راج ئسوم لاقو  ؟

 ةُئأ اهلمعتسا ىوعد dag نم صلختلل dhe تعضو ىتلا ةّيقتلا هذهو » : هيلإ

 اذإ gab نم وأ مامإ نم cad Et لك در يف هقفلا لوصأ نم ًالصأ اهودبتجمو ةعيشلا
 Oa رابخأ ,cal وأ dell رابخأ تفلاخ

 لاوقأ يف فالتخالا وه ةّيقتلا ببس نأ .ديمحلا دبع نافرع روتكدلا ىريو - ۴
 الإ كلذل جرخم الو tel sll مامإلا لوق فالتخا لب «ضعب عم مهضعب يم ةمئألا

Oath 

 ًاريشم يفاكلا يف ةّيقتلا تاياور يف نعط دقف ينامعن روظنم دمحم خيشلا امأ ٤

 لعف هلثمو .””ًاضيأ ىفاكلا تاياور نم ةلقن اف 840 HAI تاباوج فالتخا ىلإ

 . “ويب GAY ةعيشلا اهب لوقت ىتلا ةمصعلا مدع ىلع ًاليلد هّدعو LEE يعرزلا

 هاهتالا اذه باوج

atlروهمجلا رظن يف ةعيشلا : 
 ميس امو ؛ةعيشلا ET مظعت ىلع مهقافتا ًاماق كردي RAN لهأ بتك عجار نم

 كيهان .كلذ ىلع ليلد ريخ gh BBL مهقحب لاوقا نم نيقحاللا نيبابلا يف كيلع

 كشقلا ىلع تحت BY هللا لوسر ىلإ يهتنت ةفلتخم قرط نم هوجرخا اع

 نم نأ مّدقت اهف انب دقو «مهلإ عوجرلاو مهب ءادنقالاب رمأتو لهل تيبلا لهأب
 تينبلا لهأب اوكشمت نيذلا مهدحو مه (eel eS نم TUN لها مالعأ

YOK هللا راج ئسوم/ةعيشولا: )١( 

OY (؟) ديمحلا دبع نافرع .د/دئاقعلاو قرفلا يف تاسارد: 

NAT مالسإلا نازيم يف ةيناريإلا ةروثلا: )۳( 

 )٤( :نازيملا يف ةعيشلا لاجر ٠١.



 Messen ةّيقتلاو ا ةمئألا/ يناثلا لصفلا يناثلا بابلا

 اذهو . ةضفارلا ال تيبلا لهأ ةعيش مه EAN لهأ SL ئعّدا نم مهنمو «مهريغ ال

 لهأ نم SEY ةلزنم ولعب LA لهأ ئدل عامجإلا لوصح نع هتعيبطب فشكي

 بابو ةنيفسلا ثيدحو .نيلقثلا ثيدح مهنم shell لجس دقو ءال فيكو

 نم ثيدحو «تيبلا لهأ ةّدوم نم ةمايقلا موي دبعلا هب لأسُي ام ثيدحو ,ةطح
 :ناونعب ًابتك مهؤالع اه درفأ lly ًادج ةريثكلا ثيداحألا نم اهريغو , مهضغبأ

 .بقانملا

 لهأ نم ةألا صوصخ يف مهريغو ةعيشلا نيب لصاحلا عازنلا وأ اك

 ةمامإلا يف !SU نم هيلع بترتي امو ةمصعلا عوضومب ably 84 تيبلا

 ةجردو مهتُمأ ةقاثو يف ةعيشلا شقاني Ai لهأ بتك نم ًاباتك دجن مو  ةفالخلاو

 لآل ءادعلا اونلعأ نيذلا بصاونلا نم ناك ام EN .مهاوقتو مههقفو مهملع

Sheروهمج نم سيل مهف  BUIرهاظلا يف مهلإ اوبستنا نإو ةقيقح  aly 

 Sloped مہک كلذ تحّرص .S| .مهنم ةءارب يف ةئشلا

 . ةئقتلاو ءادبلاك مالسالا 3 ةدب دج

 my مهتنامأو مهتقاثو ىلع عامجإلا وهو هيلع قفّتم JON 5( وهف :ًالوأ اأ

 Bak مهئابا نع نولقنيو نولوقي ايف

 دعب هيل تيبلا لهال رج اًمع هثيدح يف ۰ 10 دصاقملا حرش يف ينازاتفتلا نيدلا دعس لاق (0) ١(

 ثيحب روهللا نمف BB ئبنلا تيب لها ىلع ملظلا نم مهدعب ئرج :(Lily هظفلام ةباحصلا دهع

 هل Sas ءامجعلاو دامجلاهب دهشت داكت .dh ءارآلا ئلع هابتشا ال ثيحب ؛ةعانشلا نمو ele الل لاجمال

 رمو روهشلا رك ىلع هلمع ء موس ئقبيو ؛روخصلاقشنتو ٠ لابجلاهئم دهنتو ؛ءامسلاو ضرألا يف نم

 .([ : هط ]4 نما AT ٍةَرِخآلآ CAL ط ئعس وأ يضر وأ« رشاب نم ىلع هللاةنعلف . روهدلا



 : نم حضتيس اك « ةّيوبنلاةتسلاو ميركلانآرقلادعّرش املراكنإ JS :ًايناث اًمأو .

  till ye pall. Lilةّيقتلل ةع :

 ةينآرقلا صوصنلا :

 ةيآلا الأولى:  ٠
 nah ْنَمَو Gute PIT Og ْنِم Bla gh َنبرفاگلآ َنوُنِمْوُحلآ eats ال » :ىلاعت لاق

 AT ىَلِإَو ُهسَقَن هلآ مكر ٌلِحْيَو 5 نم ال أ ووش يف أن نبق كل

 مهناطلس يف اونوكت نأ الإ» ذاق مني أو نأ لإ ant ف يربطلا ل

 ig مهل اورمضتو «مكتتسلأب ةيالولا مط اورهظتف مكس لع مهوفاختف

 .يرصبلا نسحلا نعو «نيقيرط نم سابع نبا نع Gall اذه ئور دقو
 .نينمؤملا نم ةءاربلاو «مهنيد يف نيرفاكلل ةيالولا راهظإ :يدسلا نع جرخأو

 ds ,ماسم ae لام يأ ةا مهن an دماج و ةمركع نعو

 م لش نال دم يلو سن لع ا ملك يصمم رهو مك

 ,"”ناسللاب atid Uf هيلع

 نحنو ةريثك ًاماكحأ ةّيقتلل Sf ملعإ» :ةيآلا هذه ريسفت يف لاق دقف يزارلا اًمأ

 :هظفل ام اهنم عبارلا مكحلا يف ءاج ٠ ةيقتلل ماكحأ ةتس ركذ م «اهضعب رکذن

 بهذم َّنأ الإ نيبلاغلا رافكلا عم jul ةيقلا نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ»

 نيكرشملاو نيملسملا نيب ةلاحلا تلكاش اذإ نيملسملا نيب ةلاحلا نإ : كغ يعفاشلا

 )١( نارمع لآ :781,

 نايبلا عماج (؟) ۳۱۳:۹ ۳۱۷.



 Veen ةّيقتلاو 8500 ةمئألا/ يناثلا لصفلا alll بابلا

 .«سفنلا ىلع ةاماحم ةّيقتلا تلح

 نوصل ةزئاج يه لهو «سفنلا نوصل ةزئاج :Madly سماخلا مكحلا يف ءاجو

 ء«همد ةمرحك ملسملا لام ةمرح» 186 هلوقل LAL اهيف مكحي نأ لمتحي ؟ لاملا

 اذإ ءاملاو .ةديدش لاملا ىلإ ةجاحلا ألو . « ديهش وهف هلام نود لتق نم » 2G هلوقلو

 نم ردقلا كلذل ًاعفد مميتلا ىلع راصتقالا زاجو .ءوضولا ضرف طقس نيغلاب عيب

 :يرصبلا نسحلا لوق حّجر مث «ملعأ هللاو ؟ انهه زوجيال فيكف SU ناصقن

 هبجومب ةّيقتلا رصح يذلا sale لوق ىلع (ةمايقلا موي ىلإ نينمؤملل ةزئاج ةّيقتلا)
 BN al = نسحلا لوق يأ لوقلا اذهو» :لاقف «مالسإلا لأ يف ناك ام ىلع

 . ""«ناكمإلا ردقب بجاو سفنلا نع ررضلا عفد

 ناسنإلل ةزئاج ةّيقتلا :نسحلا لاقو» :ةروكذملا ةيآلا ريسفت يف يبطرقلا لاقو

 Wy :كاحضلاو ,دهاجمو ديزي نب رباج .Lay لتقلا يف ةّيقت الو ,ةمايقلا موي ىلإ
 . ةَيقت مُهنم أوف نأ

 ًادج عيضف ءيش يف ةّيقتلا مادختساب انه حمس دق سّدقملاعراشلا أف فالخ الو

 .ررضلا لاتحاو فوخلا دنع مهنم سفنلا ىلع ًاظافح رهاظلا يف نيرفاكلاةالاوم وهو

 يضقي امك ,هناحبس هللا وه ةّيقتلل عّرشملا GY ؛ ًالصأ ةمهتلا داسف chy ام اذهو

 .مهضارعأو مهاومأو مهئامد ظفحل ةّيقتلا مادختساب ةعيشلل هجوم مول IS ىلع

AYIA ريبكلا ريسفتلا )١( 
 :هّصنام ءاج هاركإلا باتك-۲۵ :4 يراخبلا حيحص يفو OVE يبطرقلا /نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)

 سابع نبا لاقو «ةزئاج ةمايقلا موي ىلإ ةّيقتلا :نسحلا لاقو ,ةّيقتلا يهو CBE he Ta نأ الإ ل١

 .ىهتنا ««نسحلاو يبعشلاو ريبزلا نباو رمع نبا لاق هبو «ءيشب سيل قَّطيَف صوصللا ههركي نميف
 هانمّدق امك دروملا اذهب ةّيقتلا رصحنت الو «هّركُملا قالط صخب اميف وه هريغو سابع نبا نع هركذامو
 .ةيمالسإلا بهاذملا عيمج نع



eee wyيفاكلا نع عاقل  

 | : ةيناثلا ةيآلا

 نِكْلَو ِنامبإلاب falas ُهبلَقو ةركأ نم لإ هناتبإ دع ني cy رق نم » :ىلاعت لاق
 Gb ُباََع مهو A نِي Lad ag he رفكلاب حرش نت

 ًاعوفرم مه ًاروفغم رفكلا مهوق لعجف» :ةروكذملا ةيآلا يف يعفاشلا مامإلا لاق

 يف لقي مل امك هّركملا لوق BI هانلقع يذلا Gall ناكف .ةرخآلاو ايندلا يف مهنع
 | ." یا

 ال ةّدرلا مكح Gl ىلع Jay كلذو» : ةيآلا هذه ريسفت يف يسارهلا ايكلا لاقو

 هب ٌلدتساو ..ررضلا نم هسفن نع هب عفدي امل هل رفغ عّرشملا نِإ» SEF «همزلي

 هيلع لمح لوق لكو .هقاتعو ,هّركملا قالط عوقو يفن ىلع يعفاشلا باحصأ
 ىلع ًاظفح هتّدر ذوفنب مكحلا عنتما اى هيلع die ظفح نم هيف امل ًارظن لطابب

 ب
(ARO . 

 حيبملا هاركإلا يفو ءاهب قطنلا حيبي رفكلا ةملك ىلع هاركإلا» :يزوجلا نبا لاقو

 هئاضعأ ضعب ىلع وأ «هسفن ىلع فاخي هلأ امهدحأ :ناتياور دمحأ نع كلذل

 mare nl ام لعفي م نإ فلتلا

 هال ,ريسفتلا Jal لوق يف رساي نب رابع يف تلزن ةبآآلا هذه» :يبطرقلا لاقو

 ام مهاطعأف رابع Ely  هلوق سابع نبا نع لقت مث  هيلإ هوبدن ام ضعب براق

 i هللا لوسر هل لاقف ae هلا لوسر ىلإ كلذ اكشف .ًاهّركُم هناسلب اودارأ

 YOUN لحنلا ()

 114-1١16. :؟ يعفاشلا /نآرقلا ماكحأ (؟)

 TEV يسارهلا ايكلا /نآرقلا ماكحأ (")

 ,641:£ ريسملا داز (4)



 A ةّيقتلاو 80 ةمئألا/ يناثلا لصفلا يناثلا بابلا

 © ««دعف اوداع نإف :لكي هللا لوسر لاقف . نايإالاب ٌنامطم : : لاق ؟ كبلق دجت فيك

 ةيمسو < بيبصو «بابخو < ءلالب مهو ole عم اوذخأ نيذلا f sale$ نع لقن

 . "'لالب نم ناك ام Yoke لاق ملثم رفكلا ةملك مهّلك اولاق راع

 : ةثلاثلا ةيآلا

 نأ الجب ali ty مثكي OS SIT be be ُّلُجَر َلاَقَو < :ىلاعت لاق

 ًاقِداَص db نإو بدك دف USE نو ْمُكَبَر نم ِتادّيبلاب مُک ءاَج LUG َيِبَر لوقت

 OG NES th َوُه نم يدهت الآ نإ مک ll شعټ مُكبِصُب

 (ale متك دقو AB ىسومب نمآ دق ناك لئاقلا اذه ST ىلع نورسفملا قفثا دقل
ae ‘ ¥ 

 هدكؤيو «نوعرف AE نبا ناک هنأ نيرسفملا لاوقأ نم ally د «هئلمو نوعرف ن نع
 عقي (SMI) ظفل . "هيلع

0 

 وعرِف َلاَقَول :لاقف ىلاعت هاكح يذلا نوعرف لوقب ملع هلأ اذه هلوق ببسو 3
bad gag JT 553ينإ ر  Gutنأ  Kas dieٍضرألآ يف رهط نأ ؤأ  

sualچ  

 AS يذلاو lel متكي ناك هنأ نمؤملا كلذ نع ئكح Ubs Ay :يزارلا لاق

 :نالوق انهه لصح ببسلا اذهو ؟نوعرف عم تاملكلا هذهركذي glace فيك

 هنأ نمؤملا كلذ Chey مل « ئَسوُم JT يِنوُرَذ < :لاق ال نوعرف ST : لؤألا

 ةحلصللا َّنأ معز هنأ الإ «هنيد ىلعو نوعرف عم هلأ مهوأ لب وسوم نيد ىلع

Cc 

 س

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا 181:1١.

 :رفاغ(؟) 78/1١,
 ,07:51-01/ يزارلا/ ريبكلا ريسفتلاو OTT :1 يسربطلا /نايبلا عمجسو .7 :4 يسوطلا /نايبتلا (۳)

 170 :" يرشخمرلا/فاشكلاو

 )£( :رفاغ 557/4١,



Weىفاكلا ا  

 تازجعملاب ,SLIM هللا ىلإ ةوعدلا الإ هنع ردصي مل TY سوم لتق كرت ىضتقت

 سانلا add يف عوقولا بجوي هلتق ىلع مادقإلاو ,لتقلا بجوي ال اذهو ,ةرهاقلا

 .تايلكلا حبقأب

 BIH نوعرف لاق الف AGT هناهإ AS ناك نوعرف لآن مؤم :SF يناثلا
aTنوعرف هفايشو ,ئسوم نيد ىلع هنوك رهظأو ناټکلا لازا € ئَسوُم  

 . ئهتن a قحاب
 aed YS AG نِإَو »ل SEU يناثلا مص ول SY ,لّوألا لوقلا uo رهاظلاو

 هيلع ٌلديو .هناهإ ناتك ىلع نمؤملا لجرلا اذه ءاقبب يحوت ةرابعلا هذهف 4 ُهْبِذَك

 نآرقلا هركذ ايف CR GET يَ مق اب ط GED و CED :هلوق
 هذه لثمب هومهتي ال ىتح مهنم هلأ هسفن نم رهظي ناك ST رعشُي اب ةبآلا هذه دعب

 فيكف ابن اوبّذك دق مهف ,هناهإ نلعأ ول ام اهب ذخألا ىلإ برقأ اونوكيلو ,حئاصنلا
 }3 هنيد ىلعو هنم hol وه نم اوقّدصي

Gl,نيلوقلا نم حيحصلا ناك  de JLهجو ىلع هردص يف هنايإ متك دق  

 ناتكلا اذه ىلع هفصي مل ميركلا نآرقلاو ,مهنم هسفن ىلع ًاظفح موقلا نم ةّيقتلا

pollلوسرلا هفصو امك «نمؤم هّلأب هفصو لب ,قفانملا وأ  AS MEنم  
 نمؤم راجنلا بيبح :ةثالث نوقيدصلا » : ةه هللا لوسر نعو» :يزارلا لاق ؛نيقيّدصلا

 :ثلاثلاو 4 all cg 5 َلوُقَي نأ ًالْجَر نوقتا : :لاق يذلا نوعرف لآ نمؤمو oe لآ

 "۲ ۾ مهلضفأ وهو lb ىبأ نب يلع

 )١( :؟9/ ريبكلا ريسفتلا 1٠.
 لامعلا زنك يف يدنهلا يقتملا هجرخأو :01/-07:137 ريبكلا ريسفتلا (؟ ٩۰۱ :11/ ۳۲۸۹۷و ۳۲۸۹۸

 نبا نع ركاسع نباو ةيلحلا يف ميعن يبأ نعو « سابع نبا نع راجنلا نبا نع  ASدنسم يف جرخأ امك«
 يطويسلا هنّسحو :48 :راتسألا فشك ةيشاح يف لاقو ۹۸ : رابخألا سمش .



 VO ةّيقتلاو BOR ةمئألا/ يناثلا لصفلا  وناثلا بابلا

 عضو نم ةّيقتلا ,SL لاقي نأ حصي فيكف  كلذك وهو  كلذك رمألا ناك اذإو
al؟ 860 مهلاوقأ يف لصاحلا فالتخالا ببس اهب اورّربيل ةعيشلا ! 

 ,glu pole ail سفنلا ىلع فوخلا دنع هنايإ متكي نم فصوي فيكو لب

 : ةعبارلا ةيآلا

 pF ام مكَل ab ْدَقَو ale هللا مآ َرِكْذ اِ اولا الا مَ اَمَو ط :ىلاعت لاق

Seمُثوِرْطْضآ ات لإ  ad 

 سبللا مكنع ليزأو «مارحلا نم لالحلا مكل نيب ىلاعت هلا 8( :ةيآلا ىنعمو
 نم هيلإ مثررطضا ام عيمج يأ Call مئزرطضآ اق اإ : :لاقف ىنشتسا مث ,ٌكشلاو

 رب زْئخلآ َمحَلَو مَّدلآَو ةتيَملآ ُمُكَِلَع 955 tell : ls هلوقل ةرظان ةيآلاو ؛تامحلا

 ae Fes زوم هلا نإ هيلغ 55 695 غاري ٌرطضآ gah AT ريق هب Jal هَ

 يف عوجلا نم لصحي امكف تامّرحلا هذه لثم IST ىلإ رارطضالا ّنأب فالخ الو

daneهذخأي لجرلاك , هيلع هركأ ينعي » :دهاحي لاق .ًاضيأ ملاظ نم لصحي دقف  

 ASM IM «ىلاعت هللا ةيصعم يف هريغو زيزاخلا محل لكأ ىلع هنوهركيف ودعلا

 | Meal SM رخآ ىلإ كلذ حیبب

 نوكت El ةيقتلا BT نم سابع نباو كاحضلا نع درو ام ,Sb ches انه نمو

 رفكلا ةملكب ظفلتلا ساسأ Yo abe نكيو AM هذه رص GE وه ناسللاب

 امو ناثوألاو مانصألا ىلإ دوجسلا نم نيرفاكلا لاعفأ ىلإ يّدعتلا نود هاركالا دنع

NWA LYN) 

 AYP LY ةرقبلا (؟)

 .۲۲۷:۲ نآرقلا ماكحأل عماجلا (۳)



3 
 وق اهزاوجب BA لهأ ءالع ميرصت UN ةهبشلا باوج يف م دقو .كلذ هباش
 .ًالعفو

 ميرختلا عفرت يتلا ةرورعضلا دنع لعفلا يف ةّيقتلا يف AY روهظ وه انه مهملاو

 .ًاحابم دوعبف

 | : ةسماخلا ةيآلا
 نإ lg ly ةكلهتلا ىلإ Kew tai لَو لآ Loo يف أوُفِفنَأَو < Ube لاق
Ayم م  Alper4 تي 5  . 

 كرت نيب CBT ىلإ Kh أول الو # ننعم يف نيرّسفملا فالتخا 8
 يف داهجلا كرت نيبو .سابع نبا نع وه اك رقفلا نم فوخلل هللا ليبس يف ةقفنلا

 ال ."”مهريغو كاحضلاو دهاجمو ةداتقو نسمح او .ةفيذح نع اك ىلاعت al ليبس

 ىلإ هتبقاع يدؤت ام لك ىلإ ةرظان ةبآلا لعج نكمي لب نيينعملا نيذه يف رصحني
 ىلإ نايدؤملا ديدشلا عوجلا وأ هاركإلا دعب ةتيملا محل IST نع ًالثم عاننمالاف .كالملا

 .ًاضيأ ةكلبتلا نم وه «سفنلا فلت

 ىلع اهلمح نكمي ذإ صوصخم ببس يف ةلزانلا OLY نم ةلمج يف لاحلا اذكهو
 ْنِم oll BAKE َلَعَج اَمَو US هلوق يف اک نيدلا يف جرحلا يننك ,مومعلا

- 00 
 . 4 جرح

a 

 اهب هللا fad امن يهو < ماكحألا نم ريثك يف لخدت ةيآلا هذهو» : يبطرقلا لاق

 fai الإ اهطغُي مل ًاثالث AN هذه تيطعأ : : لاق ةداتق نع < رمعم ئور EA هذه

N4O/¥ ةرقبلا: )١( 

TY نآرقلا ماكحأل عماجلا (1) 

VANY : cert) 



 Wess ةّيقتلاو BO ةمئألا/ يناثلا لصفلا يناثلا بابلا

 يف مكيلع لعج امو: ةّمألا هذه ليقو ؛كيلع جرح الف بهذإ : feild لاقي ناك

 00 ”«جرح نم نيدلا

 جرح يف اهبحاص عوقو ءاّرج نم الإ لصحت ال ةّيقتلاو Gall وه ةغل جرح او

cy Dl aSالإ هنم  Aad 

 iy GET GN Lami GIRLY  :یلاعت هلوق عم لوقلا اذه قدصيو

 AEP She هلوقو OG aT ميري آو رسل ,a ري » :ىلاعت

 Oat ّنِلَو ها هوا tsp كتب col إف Bast يه

 ةئقتلاو ةتوبنلا ةْنسلا

 حاحصلا يف ةجرفملا ثيداحألاو تاياورلا نم WS يف ةّيقتلا موهفم درو

 نب دمحم كيلي Coll لاسرإ ةّصق نم نآرقلا ماكحأ يف يبرعلا نبا هاور ام ١

 JEG نأ انل نذأتأ ! هللا لوسر اي :اولاقف ,فرشألا نب بعك لتقل هريغو ةملسم

 Ob نذأف ؟ كنم

 حتف دعب يملسلا طالع نب جاجحلل ئرج اع هريغو يربطلا هاور ام  ؟

 اك ceil هل نذأف هلاومأ عمجل ةكم ىلإ بهذي نأ لي fell نذأتسا ثيح ,ربيخ

 نوعّمستي نيكرشملا نم ًالاجر ئأر ةكم نم برق الف , هل ادب ام لوقي نأ هل زوج

 ام A نم يدنعو) : مه لاقف كلذ نع هولأسف ,همالسإب اوملعي dy رابخألا

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا 1۲:٠٠١

 ,ال/16 : قالطلا (؟)

 ) )۳.,186/؟ :ةرقبلا

1 VEEN (؛) تلصف: 

  (0)يبرعلا نبا/نآرقلا ماكحأ ٠۲۵۷:۲.



AVAيفاكلا نع عاق  

 اومزُه :تلق :لاق ! جاجح اي هبإ :نولوقي يتقان )5 اوطاتلاف :لاق .مكٌرسي

 عقو فيكو .نوملسملا ديبأ فيك مهل دّدعي ذخأ ) طق اهلثمب اوعمست مل ةيزه

 BAG هونعبي نأ ىلع اومزع ربيخ دوهب نأ فيكو دوها ديب ًاريسأ #4 ئنلا

beنوصح تكد فيك نيقيلا ملع ملعي وهو .مهرهظأ نيب هولتقيل هموق نإ  
 !! ؟” بدلا دوهملا لو فيكو ءربيخ

 ةشئاع :Sly :ريبزلا نب ةورع نع < ,ديعس نب ةبيتق قيرط نم يراخبلا جرخأ - ۳

 سئب وأ ء ةريشعلا نبا سئبف ء هل اونذئا y : لاقف لجر 38 ll ىلع نذأتسا هلأ: هتريخأ

 ” تلق ام تلق Lal لوسر اي :هل تلقف . مالكلا هل ENT لخد الف ,«ةريشعلا وخأ

 ُهَعَدَو وأ « هكرت نم هلل دنع ةلزنم سانلا 2$ نإ .ةشئاع يأ » :لاقف ؟ لوقلا يف هل تنلأ
00 5 

(Cg هشحف lal, سانلا 

 4 ئبلا ّنِإ» :لاق ةكيلم Gl نع «باهولا دبع قيرط نم يراخبلا جرخأو - ؛
 لزعو ,هباحصأ نم سان يف اهمسقف «بهذلاب ةرّرزم جابيد نم ةيبقأ هل تيدهأ
 لاجر دحأ ] بويأ لاق .« كل اذه تأَبَخ» :لاق ءءاج fb ,ةمرخل ًادحاو اهنم

 Cg rit 3 ناكو !cols هيري ,él هبوثب ] دّنَسلا

 XSI ثداوح يف :YY ۲ ريثألا نبال لماكلاو AV نس ثداوح يف- :wa ۲ يربطلا خي درات )4(

 «دحأ ةعقوم يف ل هئ هئالب نم ناکام فصي BB يلع مامإلا حدم يف تايبأ اذه جاجحللو . ةروكذملا
 شيج نم لتق نم عم لتق يذلا هيحأ ءاثر يف تايبأ هلو ١: : ١ داشرإلا يف ديفملا خيشلا اهركذ

 .عجارف ا : IY هخيرات يف ها“ ةنس ثداوح يف يربطلا اهركذ ! لمجلا ةعقوم يف ةشئاع

 ۷۹۲و ٤۷۹۱/۲۵۱ :5 دواد يبأ ننس «سانلاعم ةارادملا باب «بدألا باتك_8"1 :8 يراخبلاحيحص (؟)
 ۲٤۵-۱/۲٤۹ :1 يفاكلا لوصُأ لم هللا دبع يبأ نع « ريصب يبأ نع هدنسب ًاضيأ ينيلكلاءاورامك ۷۹۳و
 .ريسي فالتخاب ۔ هرش ئقتي نم باب «رفكلاو ناميإلا باتك-

 BEING هللا لوسر ريخ ام ): تلاق اهّلأ ةشئاع نع هدنسب ۰ : ٤ هننس يف دواد وبأ ىور امك
 .(ًامثإ نكي ملام: ةدایزب 1 :۷ لامعلا زنك يف هجرحأو (امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ يف
 . مثإلا نم سيل هناسل ئقتي نم ماركإ يف ةيقتلا نأ ىلع ةلدألا مظعأ نم اذهو

 . سانلا عم ةارادملا باب «بدألا باتك-؟ ۸:۸ يراخبلا حیحص (؟)



 AVA ةّيقتلاو 820 ةمئألا/ يناثلا لصفلا - يناثلا بآبلا

 ظفل نع Te هب ًاسبتلم يأ (هبوثب بويأ)» :ربخلا حرش يف ينامركلا لاق

 اقصتلم ناك وهو كل بهذلا اذه تأبخ 16 هللا لوسر لاق :ينعي .تأبخ
 BE يف ناك هلال هب هبلق بيطيل Gb) Le يري ناك هلي هللا لوسر Sy ,بوثلاب
 هبوث ىلإ بويأ راشأ :هانعم (هبوئب لاق) ظفلو ..ةساكشلا نم عون ةمرخم
 OGM ةمرخم يري هن :ًالئاق «نيرضاحلل هيَ يتلا لعف راضحتسيل

 هللا عفر » SBE هلوق نم وه و OIA رئاس ئدل روهشملا So gull ثيدحلا ه

 مدع ىلع ةحيرص ةلالد لدي "۾ هيلع اوهركّتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع

 رخ 3 ماد ام ملا نم ءيشب : وم >] ثيدح ىف فصو لب ءاهرکُم ماد ام AY نم ء, [ots Utd بحاص ةذخاُو
 .سانلا رارش نم مه مهنم BE نم Sly ,نيعداخملا وأ نيقفانملا ال نينمؤملا نم |

 مهيف نمؤملا ىشمي موقلا سئب» :لاق هنأ #9 ىنلا نع يطويسلا جرخأ دقف
REIL7« نامتكلاو  , 

 الو ررض ال » SEB هلوق نم OP AA نم ريفغلا محلا هلّجس يذلا ثيدحلا 1
(e) Ti, A) 

 ." «مالسإلا ىف رارض الو ررض ال » :رخآ ظفل يف و ” « رارض

 )١( ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص  lS OVO :۲۲سانلا عم ةارادملا باب «بدألا .

 ONY EY ينولجعلا /ءافخلا فشك :4: بيبح نب عيسبرلا دسم 170-111 20 يرابلا حتف (؟)
 ثيداحألا ىف ةرثتنملا رردلا ٤: ٠٠١٠۷/۲١۳ لامعلا زنك 781:١ رجح نبا /ريبخلا صيخلت
 ۰ :AV ىطويسلا /ةرهتشملا

 . .توريب- ركفلا راد ةعبط :۳۱۸١/٤4١ يطويسلا/ريغصلا عماجلا (۳)
 54:5 يقهيبلا /ئربكلا ننسلا ۲۳٤۲ و ۲۳۶۱ و ۲۳۶۰/۷۸۶ :۲ ةجام نبا ننس TNT :۱دمحأدنسم )8(

11:1١ OV GVمكاحلاكردتسم ۷۷:۳ ينطقرادلا ننس  COA TY۸١:۲ يناربطلا ريبكلا مجعملا  
 ء۷1: ٩ ميعن وبأ /ءايلوألا ةيلح ء٩۹۸/0٤۹ :4 لامعلازنك ء١٠١٠ :4 يمثيهلا/دئاوزلا عمجم ٠٠۲:١١ و

 WYO RN ركاسع نبا/قشمد خیرات بيذهت

 ./هيقفلا هرضحي ال نم ENVY ىئابلألا/ليلسغلا ءاورإ ۳۸١ و۳۸۳ :5 ىعليزلا/ةيارلا بصن )0(

 © 589:1 يئاسحألا/يلكللا يلاوغ ۷۷۷/۲١:١ قودصلا



FUL. eee eee eee eee erent eens tee e eet ees VAsيفاكلا نع  

 ىلع ن S| ئصحت ال لئاسم اهيف ةريثك دعاوق ثيدحلا اذه Yo تعرف دقو
 نقيتملا وأ لمتحملا ررضلا امف لخدأ دقو ءرئاظنلاو هابشألا يف oF نبا كلذ

 ةهبش باوج دنع فانحألا هقف يف اذه نع همالك دم دقو col SV دنع هلوصح

 .بابلا اذه نم لوألا لصفلا يف قافنلاب ةّيقتلا طلخ

 ببسب ناسنإلا ىلع لخدي يذلا صقنلا وه ,هقالطإ نيح ررضلا نم دارملاو
 يف رراضلا لمتحا ام تم لقعلاو USL مأ ًاّيحور ناك ءاوس ام ءيش كرت وأ لمع

 .هيف هعوقو فداصو .هيلع مدقأ ول ADU هبحاص ٌقحتساو aden مزلأ ام ءىش

 .لمتحلا ررضلا عفد بوجو ةدعاقب نييلوصألا دنع shad) ام وه اذهو

 spall ظفحل تارورضلا عاونأ نم ًاعون لإ تسيل يه يتلا  ةّيقتلا طبر SI اك
SUL,حيبت تارورضلا ) :ةدعاقب - ضرعلاو  (OL) shellلغلغت ىدم نع فشكي  

 قبس دقو .هاركإلا ماكحأ يف ةّنُسلا لهأ ءاهقف اهوانت ىتلا رومُألا نم ريدك ىف ةيقتلا
 a) لهأ دنع ةّيقتلا هيف ٌحصت ام) :ناونع تحت اهضعب نايب

 سأب الف ةيقتلا نم ةرهطملا ةيوبنلا ,BA ميركلا نآرقلا فقوم نيبت نأ دعبو
 BY BAI تاباوج يف موعزملا فالتخالا ةقيقح ىلع فوقولاب

: 82+ Bolle -ىف فالتخالا ليلعت We 

 ١  tial Lowروكذملا فالتخالا ىلع ىفاكلا نم هب

 (ثيدحلا فالتخا باب) : مسا هيلع قلطأ ًاباب SII لوصأ يف ل ينيلكلا درفأ

 .رابخأ نم ضراعت امل ةيجالعلا قرطلا ضعب تنّيب ثيداحأ ةرشع هيف جرخأ

 ام tao ىلع اهب ليلدتلل روكذملا بابلا نم نيئيدح باّتكلا كئلوأ راتخا دقو

OVV و014 :ميكحلا يفت دمحم /نراقملا هقفلل ةماعلا لوصأألا )١( 



 WAV occ لول ا ةّيقتلاو 94 ةمثألا/ يناثلا لصفلا ual بابلا

 :ًامهو ‘ هوعُدأ

 يلاب ام < ا هللا دبع GY تلق» : :لاق مزاح نب روصنم نع : : لؤألا ثيدحلا

 ر a gens اسلا نع كلأسأ

ةدايزلا ىلع سانلا بيجن bly : :لاقف ؟رخ
 yall 4 .ناصقنلاو 

 ةلأسم نع هتلأس» :لاق Wh رفعج aloe «ةرارز نع : يناثلا ثيدحلا

 رخآ لجر ءاج م ينباجأ ام فالخب هباجأف اهنع lls لجر cole مث .ينباجأف

 لوسر نبا اي :تلق نالجرلا جرخ لف. gels باجأو ينباجأ ام فالخب هباجأف

 اهنم دحاو JS تبجأف ؛نالأسي امدق مكتعيش نم قارعلا لهأ نم نالجر ! هلل

 ولو «مكلو انل ئقبأو ءانل ريخ اذه نإ | ةرارز ايو : :لاقف ؟ هبحاص هب تبجأ ام ريغب

 cual ۾. .. مكئاقبو انئاقبل لقأناكلو tule سانلامكقّدصل رمأىلع متعمتجا

 : نيثيدحلاب لالدتسالا لاطيا

 وأ ‹يهنلاو رمألا che ىلع لدي ام نيئيدحلا نيذه 3 سیل
 تابثالاو يفنلا

 ىلع هيلع ,Ol | يف فالتخالا لمح نكي تح دحاو ظفلبو دحاو لاؤس ىلع

 فالتخا :نيمسق ىلع مالكلا يف (GIES نم قأيس امل ,داضتلا فالتخا

E38داضت فالتخاو . 

 نم مهفي ام ةياغو Labs ئعّدملا ىلع لدي الف لوألا ثيدحلا يف درو ام اّمأ

 دنع نيلئاسلا لاح يعارن Ul يأ (ناصقنلاو ةدايزلا ىلع سانلا بيمن (Ul :ةرابع

 روكذملا ماهّتالا ىلع ثيدحلا اذهب اولدتسا نيذلا نمو «ملعلا لضف باتك_ ۴/۲ : ١ يفاكلا لوصأ )4(

 :AW :نازيملا يف ةعيشلا لاجر : يف يعرزلا وه
, 

 روكذملا ماهثالا ةكص ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا نمو . ملعلا لضف باتك_ 0/07 : ١ يفاكلا لوصأ )¥(

 ةعيشلا لاجر : يف يعرزلاو ء۱۸: مالسإلا نازيم يف ةيناريإلا ةروثلا : يف ينامعن روظنم دمحم خيشلا

 .17 :نازيملا يف



OOOO AYيفاكلا 01000  

 هيفكي دق مهضعبف ,لاقي ال كاردإلاو مهفلاو يعولا يف مهتوافت ثيح نم باوجلا
 رخآلا همهفي ال ام باوجلا يف باهسإلا نم مهفي دق مهضعبو « جرصتلا نود جيولتلا
 .ًاثيدحو Lead ءالعلا اهلع فراعت ةدرطم ةدعاق هذهو ,GLb ليصفتلاب الإ
 لماحم اه نوكت دقو عملا داحتا عم ظفللا فالتخا ىلع ةباجإلا لمحت اذهمو
 ule يف اهنع مالكلا ge ئرخأ

LT نم ءاهددعتو ةبوجألا فالتخا ليلعت نم يناثلا ثيدحلا يف درو ام Gl 

 مكح ىلع هيل مامإلا ةعيش قافثا نأ كلذ ,مهتعيشل و مه قبأو لإ ةثألل ريخ
 يّدؤيس دحاو ظفلبو دحأو  keامل مهّقعتو ةعيشلا كاله لإ ةيضفملا ةرهشلا ىلإ

 ًائيش تاباجإلا كلت يف نأ ينعي ال اذهو «مهتاضقو ماّكحلا یوم ةفلاخم نم هيف

 ؛هباحصأ ليلضت ىلإ ال مامإلا دمعي نأ ةلاحتسال «باوصلل ًافلاخم  BYضراعت

 اهفالتخاو تاباجالا  satمامإ نمو ,ةدحاو ةلأسم يفو «دحاو سلجم يف داضنلا

 رارصإو دمع نع ةرداص نوكت نأ الإ لهج نع اهرودص رّوصت نک ال دحاو

 نع ًالضف لودعلا ءاهقفلا هنع هنتي يذلا ليلضتلا فدهب  ablتيبلا لهأ 840 ,
 .مهدعو مهقدصو مهتهازن ىلع اعيمج ةيمالسإلا بهاذملا تقفتا نيذلا

 مالكلا يف فالتخالا ماسقأ - ۲
 “أل ًاضعب هضعب برمي ًاداضتم LOLS مالكلا نم فلتخا ام لك سيل

 نآرقلا يف لوألا عقو دقو .داضت فالتخاو «عونت فالتخا :نيمسق ىلع فالتخالا

 .فيرشلا ثيدحلاو مبركلا

 : 96 مدآ قلخ يف ىلاعت هلوق ميركلا نآرقلا يف هنم ءاج ام dal نمو
00 A wy 

  baپارت ْنِم ( .

 )١( :نارمع لآ ۵۹/۳ .



 WAP ةّيقنلاو ل ةمئألا/ يناثلا لصفلا - يناثلا بابلا

 0 هه رس

 € 0 pis . اَمَح ْنِم # ةدمو

 . 4 بزال نبط نم » ةّرمو
 . "4 UE ٍلاَصْلَص نم » ةرمو
 لاصلصلا SY ؛ ةفلتخم لاوحأ يف اهيناعم dake ظافلأ هذهف» :يشكرزلا لاق

 نمو «بارتلا وهو رهوج ىلإ اهلك اهعجرم نأ الإ «بارتلا ريغ ًامحلاو LI ريغ

 “«لاوحألا هذه تجڙدت بارتلا

 ايفر انَْمأ » :هلوقو "4 ءاقحقلاب رمي ل ةللآ نإ :  ىلاعت هلوق ًاضيأ هنمو
 Gd phe ( ع سس ۳

 ,ينوكلا رمألا ىلع ةيناثلا يفو ءيعرشلا رمألا ىلع ىلوألا يف رمألا لمح دقو
WW, wa 

 . ريدقتلاو ءاضقلا ىنعم

 بتك كلذب دهشت dae ةريثك هتلثمأف فيرشلا ثيدحلا يف هنم ءاج ام اّمأو

 داضتلا فالتخا نم هلوسر مالك وأ ىلاعت هللا مالك يف سيلو ,ثيدحلا فلتخم لبوأت

 نم وأ ؛عّونتلا فالتخا باب نم وهف فيرشلا ثيدحلا يف هنم درو امو .ًاعطق ًائيش
 نبا ركذ دقو . ةاورلا هابتشا نم وأ «نآرقلا خسني امك خسني ثيدحلا GY ؛ خسنلا

 ىلع اهلمح يتلا ةفلتخلا ثيداحألا نم ةريثك ةلثمأ ثيدحلا فلتخم ليوأت يف ةبيتق

 .ةمّدقتملا هوجولا دحأ

 YM ۲۸۰۲/۱۵ : رجحلا (1)
 MAY : تافاصلا (؟)

E100: نمحرلا )"( 

 MEY ىطويسلا/ناقتالاو O81 ىشكرزلا /ناهربلا (4)
 ۰ YN“ :فارعألا (6)
 ,1 3/3197 :ءارسالا (5)
 .۵۵:۲ يشكرزلا/ناهربلا (۷)



 دقف EAN لهأ ءاملع هب حّرص امك ةديدع هوجو ىلع نوكي عؤنتلا فالتخا ًأذإ

 نوكي ام عّونتلا فالتخا نم GI ةيواحطلا ةديقعلا حرش يف قشمدلا يضاقلا ركذ

 Sia امك ؛ةيئآرقلا تاءارقلاب هل لّثمو ءًاعورشم ًاقح نيلعفلا وأ نيلوقلا نم دحاو لك
 دوجس لحو « حاتفتسالاو ةماقإلاو .ناذألا ةفص يف لصاحلا فالتخالاب هل

 .كلذ وحنو «ديعلا تاريبكتو ,دهشتلاو ءوهسلا

 ,ناتفلتخم نيترابعلا نكل رخآلا لوقلا ىنعم يف نيلوقلا نم ّلك نوكي ام هنمو
 نع ريبعتلاو «ةلدألا غوصو «دودحلا ظافلأ يف سانلا نم ريثك فالتخاب هل لّثمو

 .كلذ ney تايمسملا

 يف اّمِإ نايفانتملا نالوقلا وهف داضتلا فالتخا «Ely :داضتلا فالتخا نع لاقو

 - :لاق نأ ىلإ دحاو بيصملا :نولوقب نيذلا روهمجلا دنع عورفلا يف Wy لوصألا
 | RLS لهأل ًاريثك يرجي اذهو

 نآرقلا ريسفت يف نيعباتلاو ةباحصلا نع ءاج ام داضتلا فالتخا ةلثمأ نمو

 «هوجولا نم هجوب اهنيب عمجلا نكي ال امب مهنم دحاولا لاوقأ تفلتخا ذإ ,ميركلا

 ريسفت يف سابع نبا نع درو ام هنم .كلذ نم ريثكلا ءيشلا يربطلا ريسفت يفو

 يف اهْعرَفَو تبا hel ebb ASE ٌةملكالََم الآب َرَص فكرت ملأ » :ةبآلا

 ىور#م ,( نمؤملاةبيطلاةرجشلاب ينعي ) :لاق هنأ سابع نبانع «يربطلایور دقف

 لب) :لاقدّنأب هنعةثلاث ةياورىفو « ةلخنلا ىه ةبّيطلاةرجشلا نم دوصقلانُأب ًاضيأهنع

 . نكمب ريغ ةفلتخملا يناعملا هذه نيب عمجلا BL فالخ الو TULL ىف ةرجش يه

 .الال4 ا//8:5 ةيواحطلا ةديقعلا حرش )١(

 NENG :ميهاربإ (؟)
 .0۷۳ OVTNT نايبلا عماج (۳)



 ABs ةّيقتلاو BOL ةمئألا/ يناثلا لصفلا - يناثلا بابلا

3 
 4 نيج ٌلُكاهلكأ BY ls هلوق ريسفت يف ًاضيأ هنع ئور امك هل

 ةياور يفو ,رهشأ ةتس وه نيحلا رادقم Sh هنع ئور مث (ًايشعو ةركب : يأ) :لاق

 يناعم نيب عمجلا ناكمإ مدع يف ًاضيأ فالخ الو as) نيحلا) ) :لاق ET ئرخأ

 .هذه نيحلا

 دقف ؛ مهبتك هب. تحّرص امف روهمجلا ةُعَأ نم ءاهقفلا ىدل داضتلا فالتخا درو امك

 نم لجر ءاج » : لاق فنخم نب ىيحي نع .دمحم نب لهس قيرط نم ةبيتق نبا ىور

 هلأسي ناك امم هيلع هضرعف Vi ble Ke هنم باتكب ةفينح يبأ ىلإ قرشملا لهأ

 رشعم اي :لاق مث ,هسأر ىلع بارتلا لجرلا عضوف .هلك كلذ نع عجرف ءهنع
 ءءامدلا هب تقرهاف «باتكلا اذهب يناتفأف الأ ًاماع لجرلا اذه تيتأ ! سانلا

 atl ةفينح يبأ نع كلذ دعب ئور مث «ماعلا هنع عجرم ٠ جورفلا هب تحكنأو

 ope ماعلا تيأرف , هتيأر ًايأر ناك» :لاق

 ,رصم ىلإ لقتنا نيح هيواتف نع يعفاشلا مامإلا عجارت نع رهتشا ام اذه لثمو

Lik,ةدحاو ةلأسم يف نيفلتخم نيمكح  نايحألا بلغأ يف يعفاشلا هقفلا يف دجت  

 .اههنيب عمجلا رذعت عم

 ىدحإ يفو) :ةرابع دوجو ليلدب ؛لبنح نب دمحأ مامإلا هقف يف كلذ عقو امك
 حصفي اذهو «يلبنحلا ةمادق نبال ينغملا باتك يف دارطاب (اذك دمحأ نع نيتياورلا

 رايتخا ليلدب ءاعم اب LEM رّذعت عم ةدحاولا ةلأسملا يف نييأر دوجو نع

 .ئرخألا حرطو نيتياورلا نم بسانملا

 يذلا ةيمالسإلا بهاذملا هقق يف داضتلا فالتخا دوجو SLY GS ردقلا اذهو

 )١(إبراهيم: ١4/50,

  (Y)نايبلا عماج ١٦:0۷۳ 0۸۲.

 OY ۵١ : ةبيتف نبا /ثيدحلا فلتخم ليوأت (۳)
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 ىلع هبيعن نأ انل سيلو .هتلثمأ ءاصقتسا ثحبلا نأش نم سيلو «هركنأ نم هركنأ
 ,ةفلتخم نايدأ بابرأ اونوكي مل ةيمالسإلا بهاذملا بابرأ GL ًانيقي انداقتعال ,دحأ

 اذه امو «دحاو يبن عابتأو ءدحاو باتك لهأو oly نيد'ةامح مهلك لب

 .جبنملا وأ ةياورلا رايتخا يف يأرلا فالتخا الإ مهنيب فالتخالا

 يفاكلا ىثيدح نع داضتلا فالذخا dus ام- *

Ulتاباوج فالتخا نع  Aامك اهدّدعتو 8  feالف ءيفاكلا شيدح يف  
Sigeامهو نارمأ هيلع ٌلديو .هبناج دق هريغو .قحلاباصأدقاهنمأد حاوأباوج : 

 BLA ةمصع تابثإ نم ةيديهقلا ثوحبلا لصف يف مّدقت ام وهو :لؤألا

Ulةمصعب لقي مل نم  UNIيذلا نيلقثلا ثيدح همزليف 86  patنم هرتاوت  
 اوئرق منال BS تيبلا لهأ MEL نع فالتخالا اذه لثم فن ىلع ةّنُسلا قرط

 .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا زيزعلا باتكلا ىلإ هبجومب

 ادري ىتح امههقارتفا مدع ىلع نيلقثلا ثيدح ني bw ءًاعرشو ًالقع زيزعلا
 .رخآلا ديؤي امهنم IS ST ىنعي اذهو .ضوحلا

 نع ole دقف .هتّيئيحو لاؤسلا ةهج فالتخاب باوحلا فالتخا : يناثلا

 Sp هلو .تائئيحو تاهج هل نوكت دق دحاولا رمألل Blo :يزاريشلا فوسليفلا

 ناسنالاف .ئرخأ ةّيئيحو ةهج هل يذلا مكحلل Le رخآ مكح ةّيئيحو ةهج
 ةنيابتم ةيلاع سانجأ يه ىنلا رشعلا تالوقملا هيلع قدصي - الثم ديزك - دحاولا
 هنوك ثيح نم وهف .ةفلتخم تاهجو تارابتعاب هيلع تقدصو .هيف اهلك تعمتجا



 AVS ةّيقتلاو 840 ةمئألا/ ىناثلا لصفلا يناثلا بابلا

 نمو AS : نول اذ هنوك ثيح نمو مک :ًاليوط هنوك ثيح نمو «رهوج :ًاناويح

 :اكرحتم هنوك ثيح نمو «لعاف :ًابتاك هنوك ثيح نمو .فاضم UY هنوک ثيح

 ّدكب سيل ًارهوج هنوك ثيح نم وهف ؛ةيضرعلا تالوقملا رئاس يف اذكهو . لعفنم
 نم سيل ناسنإلا لب ....فيك الو رهوجب سيل اک هنوك ثيح نمو ...فيك الو

 نأ ىلإ - ةقرافملا وأ ةمزاللا ضراوعلا نم هريغ نود ناسنإ الإ ناسنإ وه ثيح
 باوجلا نكمي ؟ رثكأ وأ دحاو وأ ءبتاكب سيل وأ بتاك ديز له :لأس اذإف :_ لاق

 . "”«ماقملا اذه ملعُي نأ بجي ليبسلا اذه ىلعف .ضيقنلا يفرطب

 ةلوهجم اهنع نيلئاسلا ةلئسأو ,ةفورعم ريغ GIS قيدح ىف ةلأسملا تناك الو

old Laniتائئيحو تاهج لإ ًارظان اهباوج نوكي ال  IS؟ لاؤس ! 

 فالتخالا اذه لثمل ههيجوت يف ةرهز يبأ خيشلا عم- ٤

 ناتياورلا تضراعت اذإ» :هظفل ام فالتخالا اذه هيجوت يف ةرهز وبأ خيشلا لاق

 نأ ىف ءامهنيب قيفوتلا نع ثحبي OB دحاو سلجم يف تليق امهتلك SI تبثو
 هيف لئاسلا لاؤس ناك نيتياورلا ىدحأ يف 5 بلا هب باجأ يذلا مالكلا نوكي

Latinيف ديقلا ظحول ولف «فصوب  ALYةباجإو  GLUةقلطم تناك , OY 

 نم ئراقلا معزف «لاؤسلا نيب نأ ريغ نم ناتباجإلا تءاجو اقلطم ناك لاؤسلا
 ,قداصلا تاباجإ هيف تضراعت ام عونلا اذه نم dy ,ناتضراعتم Ll دعب

 تناك مهتلئسا لعلو :نيفلتخم صاخشأل دحاو سلجم يف [ كل ] رقابلا تاباجإو
 نم هيف ام نيلئاسلا دحأ يف هّلعلو هيف قالطالاو لاؤسلا يف ديبقتلا ثيح نم ةفلتخم

 يف ةضراعتم تاباجإلا تءاجف «نيرخآلا يف اهظحالي مل ةلاح نم ةثعبنم دويق

 ةضراعتم ريغ تاباجالا تناكل نيلئاسلا لاوحأو دويقلا تظحول ولو ءاهرهاظ

 )١( يزاريشلا نيهّلأتملا ردص /يفاكلا لوصأ ح رش ۳٠۳:۲.
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CIS,كلذ دعب ركذ مث .""« ةيقالتم  LOSرس حضوي يعفاشلا مامإلا نع  

 يف يعفاشلا رظن اذه» :ابقعم لاق م ,ثيداحألا ضعب يف رهاظلا فالتخالا

 نأ نم ةنووري ام رّسفي اذه aly ,لوقلا بابسأ فّرعت نم «رهاوظلا ضراعت

 نوكي ذإ AW هب ىتفأ ام رياغي مكحب ةلأسم يف ًاصخش يتفي ناك [ ا ] قداصلا

 نييوتفلا اتلكو «ئوتفلا ديبقت ئضتقا ام ىنعملاو لاحلا فالتخا نم نيلجرلا نيب ام
 . ””«اهيف ةظحالم تناك يتلا دويقلابو ءاهعضوم يف ةحيحص

 هيلع فقأ dy ءهل دوجو ال رّربملا نأ الإ هيلع رابغ ال ناك oly ريربتلا اذهو
 يف ًاصخش يتفي ناك ال قداصلا Sl نم ةرهز وبأ خيشلا اهركذ يتلا ةروصلاب
 .بتكك نم هريغ يف الو يفاكلا باتك يف الا! رخآلا هب یتفأ ام رياغي مكحب ةلأسم

 اذهف ءًاقلطم رابخألا يف ضراعتلا هيجوت مالكلا اذهب ديري ال هلأ كش الو ءةعيشلا

 سلي يف كلذ نم ناك ام ديري لب «لوصألا بنك يف حيجارتلاو لداعتلا نم بلطي
 ىلإ ريربتلا اذهب فده AT ٌنظلا بلغأو . هيف ام Ge دقو ,نيفلتخم صاخشأل دحاو
 - ا قداصلا مامإلا نع همالك BE يلاتلابو .نيروكذملا يفاكلا يثيدح يف درو ام
 وه امو هذخأ نيأ نم يردأ الو all نم هل ساسأ ال- هنع عافدلا لواح نإو
 مو cone وأ (يزارلا لصحم ) نم هذخأ لاقي نأ الإ ٌمهّللا ؟ هجتنتسا فيكو هردصم

 ةمئألا تاباوج يف فالتخالا ىوعد ميوقت

 اوعاري deel نيمّدقتملا يفاكلا يثيدح يف ام ىلع نيضرتعملا تاملك نم رهظب

 ريغ نم هقباس ظفلب درو دق لاؤس ISBT اوبسحف ءام pl ىلع ةلئسألا دراوت
 لئاس نم ظفللا فالتخا هيلع يوطني امو ؛قالطإ وأ ديبقت وأ .ناصقن وأ ةدايز

 )١( :ةرهز وبأ/قداصلا مامإلا 17١.

ALYY (؟) قداصلا مامإلا: 



 AAs ةّيقتلاو BER ةمئألا/ يناثلا لصفلا - يناثلا بابلا

 ةلئسألا كلت فانتكا مدعل هيف فالتخا ال ًادحاو باوجلا نوكي نأ بّلطتي te رخآل

 OV «هنيعب ليحتسملا وه اذهو .باوجلا يف اهتاعارم نكمي لاوحأو دويق نم

 نع ولو  لمتحي نأ نک Go دحاو نآ dy دحاو ناكم يف اونوكي مل نيلئاسلا
 باوجب بيجأف هنيعب ظفللا رخآلا ددرو «بيجأ © Sle دق مهدحأ ناب - دعب

 .عبارلاف ثلاثلا اذكهو ءرخآ

 مهقافتا مدع كلذ محي امم مهنيب ةحسف عم نيلئاسلا دراوت وه نيثيدحلا يف امو

 يف ام ىلع ضارتعالا هعم حصي ال ام اذهو chee ظفلب لاؤس ةغايص الع

 ,تبثأ دق ءيش ين وأ يُ دق ءيش تابثإ ضرتعملا تبثي نأ دعب الإ نيثيدحلا

 ؛ ةقيقحلاو ,SLY «نامزلاو .ثدحلاو ءمسالا يف يفنملاو تبثملا كرتشي ثيحب

 رخآلا يفو نيباوجلا دحأ يف ةقيقح مسالا ناك ول أ. اذه وه مهماهتا ىنعم ّنأل

 هيلع طن اى ًافالتخا الو ًاضقانت كلذ دعب ل رخآلا تبنأو Lael as ًاراعتسم

 نأ روكذملا ال باحصأل ناو '"يعفاشلا ةلاسر حرش يف يفريصلا ركب وبأ

 ؟ كلذ تابثإ ىلع اوردقي

 اوناك مهن أو ءال ةمألا تاباوج يف تافالتخا دوجو اومعز نمل لاقي مث نمو
 اوعضو مث لبق نم ةلأسملا تاذب هوتفأ ام رياغي مكحب ةلأسم يف ًاصخش نوتفي

 . كلذ عاذل نوعّدت ام Ge BY ,مكيلع دودرم ally :كلذ JS اهب اوربي ةّيقتلا
 | .ذينحلا ديصلا اذه لثم قمتي نم ناسل ىلع رهتشاو

 نع ءاملعلا دحأ لأس نّم فقوم نم ناك اب هبشأ وه اذه مهفقوم 3( يرمعلو

 مث .هب مسقي ال هلأ ىلاعت ربخأف» :لاقف "4 UT اذهب ُمِقَأ ال < :لاعت هلوق

OL OT SY ىشكرزلا/ناهربلا )١( 

 ( CY:دلبلا ۱/۹١,



 م كبيجأ ؟ كيلإ ٌبحأ UT :لاقف . 4 نيِألآ ST اذه :  :هلوق يف هب مسقأ
 اذه نأ ملعإ :هل لاقف .ينبجأ مث ينعطقأ : لاقف ؟ كبيجأ مث كعطقأ وأ كعطقأ

ol alصرحأ اوناك موق ينارهظ نيبو ءلاجر ةرضحب لي هللا لوسر ىلع لزن  

 اوقّلعتل ةضقانم مهدنع اذه ناك ولف .ًانعطم هيلعو ًازمغم هيف اودجي نأ ىلع قلخلا

 ”مث .تركنأ ام اوركني dy .تلهجو اوملع موقلا ّنكلو هيلع 3 Ib اوعرسأو هب
 cathy ble يغلتو اهمالك ءانثأ يف ( ال) لخدت دق برعلا نإ :هل لاق

Ou 

 شيرق يكرشم عم سيل نكلو يّدحتلا نمز اوشاع دق يب ةمئألا نأ بير الو
 Sa] ةفينح وبأ هب أبنأ امو ,مهماّكحو نيملسملا ةداق عم لب ميركلا نآرقلا هشاع اك

 spat WL قداصلا مامإلا ىلع نيعبرألا هلئاسم ءاقلإ نم ©”
 نم ولو :مامإلا ةايح يف ام ةرغث داجيإ يف ماكحلا ةبغر سكعت «يسابعلا روصنملا

 !! ةرظانملا يف عاطقنالا باب

 - بابلا اذه يف وم

 ما فالتخاب سانا neler a نامعنلا Ae اال لكان

 ؟ اذ ةلأسملا يف رخآلا هيو فأ

 اذه لثم ءازإ (نينمؤملا ريمأ) وهو روصنملا توكس كلذ دعب لقعي لهو
 سانلا Shy ايس ال !!؟ مالسإلا يف ةعوضوم ةديدج ميهافمب ًافلس all“ فالتخالا
 ىلع صرحلا لك صيرحلا وهو . روصنملا ةفيلخلا ريبعت Le ىلع مامإلاب اونتتفا دق

 .روذج اه تناك ول ئوعدلا هذه لثم فاشتكا

YANG: نیتلا )١( 

AVY ىطويسلا /ناقتالاو ٤٠:۲ (؟) يشكرزلا /ناهربلا 

ALY ص بابلا اذه نم لوألا لصفلا يف (VN) ةرقفلا يف ةفينح يبأ لوق عجار )*( 



 ثلاثلا لصفلا



Converted by Tiff Combine 
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 ةّيقتلا ثيداحأ

 ميهافملا نم ةّيقتلا نأ تبني ام ةمّدقتملا نوعطلاو تاهبشلا تاباوج يف دم دقل

 قح «ةيمالسإلا ةلاسرلا رجف يف تعّرُش ثيح ,نيدلا اذه يف ةليصألا ةيمالسالا

 ةرئاد نم قحلا نيد ىلإ سانلا هتوعد تأدب دق By مظعألا ةلاسرلا بحاص ّنإ

 رهاجي مل ذإ Mage نيكرشملا ةّوق نم نيدلا اذه ىلع BAB هنم اقافشإ ,ةقتلا

 ."'نيملسملا عيمج BL يحولا لوزن نم نينس ثالث دعب لإ مالسإلا ىلإ ةوعدلاب

 بهاذملا ةمئأ لإ ًالوصو مهدعب ءاج نمو ةباحصلا ميرصت ًاضيأ وم دقو

 ام الإ ًاقلطم ةرورضلا دنع اهب لمعلا زاوجو ةتنتا ةيعورشمب مهئاهتفو ةيمالسإلا

 نم ةحلصم لعج وأ ؛تامرحلا كاهتنا وأ ءءامدلاك ربتعم ليلدب كلذ نم ىنثتسا

 . ةّيقتلا اهيف تمزح ئرخأ رومأ نم كلذ ىلإ امو ءرطخلاةهجاوم يف مالسإلا حلاصم

 باتك نع عافدلا ينعي ال يفاكلا ثيداحأ يف agus موهفم نع عافدلا إف هيلعو

 ىلع نوملسملا gill يمالسإ موهفم نع عافد وه لب ؛ دفلم ةّيوه تناك اھم يعيش

pk & alميركلا نآرقلا يف  Lal,ةرهطملا . 

 هجوم وه UB ثيداحألا كلت ىلع مول نم 4 ينيلكلا ىلإ جوي ام إف اذلو

 م Ea ةريشلا عج سار )١(
otal tesيعل ةيباصلا ةريسلاو ۷:  

ةفرعملا Skene عبطو ,ةيلحلا لا
 لبقام خيرات :(£o 1 يربطلا غی راتو 117: ١ توريب- 

 :ةيألا ريسفت دنع ريسفتلا بتك رئاسو ۷: ۳ ةياهنلاو ةيادبلاو tes ؟ خيراتلا يف لماكلاو «ةرجهلا

sails >ءارعشلا 4 َنيبَرقألآ َكَئَريِشَع  TT: 



 يفاكلا نع عاقل 0.0.0.0... 0.0.0060. 0600م0 ممم عنهم منتج منهم همم 144

 بجوتسي ام اذهو .ًادوصقم كلذ نكي مل نإو ءةّبوبنلا ,A يركلا نآرقلا ىلإ

 جارخإل كلذو ءاهديناسأ ةساردب ءانتعالا مدع عم ,ثيداحألا كلت دنع فوقولا

 عم ًاضعب اهضعب دضعي - ئرخألا ثيدحلا بتك يف  ًادج ةريثك قرطب اهنيماضم

meهقفلا يف ةيقتلل ددعا راطإلا نع ثيداحألا كت جورخ  eleيذلاو  

 اهفينصت نم رهظي اك ةلوهجت وأ ةفيعض اهقرط ضعب تناك نإو lee اهيف نومضلا

 ."!لوقعلا ةآرم يف

 ثيداحأ يف ial يصوم ةساردب عورشلا لبق - هيلإ ةراشإلا ja او

aنيرمأ لع هيبتا وه . 

 باسب) ناونعب رخآ باب بابلا Ie طبتراو <a نيرشعو نال الع اكوا

 لصت امر (ةضورو ًاعورفو ًالوصأ) يفاكل ءازجأ يف slay انه تعّو لب

 عيمج لوانت "متي نل فوسو .ةّيقتلا باب يف روكذملا ددعلا نم برقي ام ىلإ اهعومجمب
 ىلإ ةراشإلا عم ءاهيف نوعطملا ثيداحألا يف ثحبلا نوكيس لب ,ثيداحألا كلت
 .هبحاصو نعط لک دروم

 يفاكلا يف ةّيقتلا ثيداحأ نم ثيدح sl“ نوعطلا باحصأ شقاني مل : يناثلا

 م pee | هيلع ليلدلاو ٠ , مهقاوذأل WILE نوكت ¿ نأ اهضفر يف نکی لب. ًايملع ًاشاقن

 ,gla ,بذكلاو gli نم هنأ ليبق نم الإ هوضفر ام  ءازإ ًائيش اوركذي

 .ةارادملاو ةّيقتلا باب« ةرشعلاب اتك يف اهركذ ١ ١4 ٠١ نم ثيداحألا/ 183 - 4: راو اراپ ارا

sla (V4 يسلجملا/ لوقعلا ة  AAT:يف ةيقشلا ثيداحأ هيف تفنص دقو  ‘eal : AAS 

 مجارف . لوهجملاو < فيعضلاو .B ply ٠ نسحلاو



 Aen ىفاكلا باتك ىف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا يناثلا بابلا

 ف  ثيداحألا كلت OB يلاتلابو ,نيدلا يف شغلاو .ركملاو ةليحلاو «ليلضتلاو

 هيعّدي ام ىلع هيف ليلد ال ا مهضعب ٌلدتسا دق , معن .نيدلا يف اه لصأ ال- مهرظن

 uae ردع ةتس مهدنع فصولا اذه ةفوصوملا ثيداحُألا تغلب دقو اذه

 : يهو ,نامكلا يف ةعبرأو all يف اهنم ةرشع

 "لوألا ثيدحلا

 راشع ةعست نإ رمع ابأ ايو : ا هللا دبع وبأ يل لاق :لاق « يمجعألا رمع al نع

 ىلع حسملاو ذيبنلا يف الإ ءيش لك يف Hilly .هل ةّيقت ال نمل نيد الو A يف نيدلا

 "”« نيفخلا

 دقو .نيدلا اذه يف Le قيداصم Ub ةسمخلا ةيفيلكتلا ماكحألا نأ كش ال
 ,ةمرحو «بوجو نم:ةسمخلا ماسقألا هذه ىلإ مكحلا ثيح نم ةّيقتلا تمّْسُق

 ةنهادملا شق ذإ «قورفلا يف يفارقلا هيلع Gai اك .بابحتساو dal sy ؛ةحابإو

LAIٌلدتسا ثيح .«ةّيفتلا الإ ةنهادملاب ديري ال وهو ءةسمخملا ماسقألا هذه ىلإ  

 يف ٌرشكنل :Uo يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ هبسن يذلا ءادردلا يبأ لوقب اهتيلح ىلع
 .« مهنعلنل انبولق SIs موق هوجو

 امل ءنيدلا يف اهنم ةزئاجلا ىلإ ًاسايق ةّيقنلا ابف تمرح يتلا دراوملا تظحول ولو
 .اهلإ ةبسنلاب ًائيش يواست تناك

 دنع قالطلاو ASU ةملك Lie يف ةّيقتلا زيوجت LU لهأ نع plas دقو

 دمحم /ةعيشلا دئاقع نالطب ؛88 : نمحرلا دبع رباص .د/ًابهذمو ًادقتعم ةعيشلا : يف ثيدحلا نعّط )١(
 :٠٠٠. يناهفصألا قحلا دبع /ناريإ يف AIT لهأ لاوحأ ۷١ : يسنوتلا راتسلا دبع

 .روكذملا بابلا نم VY 90 نيئيدحلا رظناو . ةّبقتلا باب . :VY ١ ۲ يفاكلا لوصأ (؟)

 .(ناتئاملاو نوتسلاو عبارلا قرفلا )717:14 يفارقلا/قورفلا (۳)
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col SIةبطاو , callyرارقإللاو ءانزلاو ,ناميألاو ءرذنلاو ,حايتبالاو « عيبلاو . 

 برشو «مدلاو ,ةتيملا محلو ,ريزنخلا محل لكأو «حاكنإلاو «حاكنلاو ,ةعجرلاو
 ةداهشو pall ماعط لكأو .ريغلا لام فالتإو ,ةقرسلاو «لوبلا برشو «رمخمل ا
 رهش يف راطفإلاو ,ةالصلا كرتو ,ملسملا ىلع ,LBV ,تانصحلا فذقو ءروزلا
 نم كلذ ريغو ,مهيلع هجولاب لابقإلاو مه ةيطعلاو ,نيملاظلا ةارادمو ,ناضمر
 ىدل هقفلا بتك هيلع تّصن امف هاركإلا ةرئاد تحت ةعقاولا ًادج ةريثكلا رومألا
 باوبأ عيمج يف لخدت BA لهأ دنع ةّيقتلا GU ةلمج ابو ؛ةيمالسإلا بهاذملا
 ةيفرعلا لاعفألا يف اهوزّوج لب ,تاعاقيإو .دوقعو «تالماعم و «تادابع نم هقفلا

 .ةيثيدحلا مهبتك يف سانلا ةارادم باوبأ نم حّضتي اك ماكحألاب Gat ال يتلا

 عملا اذه ىلإ ًارظان «ةّيقتلا يف نيدلا راشعأ ةعسن Oly ال هلوق نوكي هيلعو

 اذإ ًاصوصخ ٠ ةئقتلاب لإ كلذ نم جرخم الو .هنيد يف نمؤملا هب ىلتبُي ام ةرثك يأ

 .نامألا مدعنيو ئضوفلا هيف رثكتو ,نايغطلاو ملظلا هيف دوسي طسو 3 ناك

 هلق ىلإ ةراشإلا «ةيقتلا يف نيدلا راشعأ ةعسن Of 4# AS نم دارملا نوكي دقو

GHهلهأو لطابلا ةرثكو هلهأو  GHG Ateُب الو راشعأ ةعست لطابلاو ءرشُع  

 نم اوملسيل مهتلود روهظ لاح اهيف لطابلا لهأ عم ةاشاملا نم GLI لهأل

 © GSH لوصأ حرش يف يناردنزاملا ah ام وه اذهو

 ةرثكلاب لطابلا لهأ فصو ثيح .ميركلا نآرقلا يف درو ام هجولا اذه دّيؤيو
 ةيركلا تايآلا نم ةلمج يف كلذو .ةليلقلا ةّلقلاب قحا لهأ فصو ky ,ةريثكلا

4 pl hall يفاكلا لوصأ حرش/ )١١ 



 a . . يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ/ ثلاثلا لصفلا - يناثلا بابلا

 | . َنيِنِمْؤُمِب َتْصَرَح ْرَلَو WT FST اَمَو < :ىلاعت لاق
 (7/17١1:فسوي)

i As , 

 .( اًروفك HN س انلآ 87 نب » :ىلاعت لاقو
 )04/40: Oi aly ۸۹/۱۷ : ءارسالا)

 ( َنوُئِمْؤُي ال util ST َّنِكَلَو ظ :ىلاعت لاقو
 11/1١( :دوه 0/11 :دعرلا 88/4١ : رفاغ)

 .4 َنوُقياَقل مهرتْكأَو 3 eB مهني ) : ىلاعت لاقو
 (۱۱۰/۳:نارمع لآ)

ak oe peut wee \ 77  
 . ( َنوُرِفاَكَ ngs ءال ET ْنِم 10015 < :ىلاعت لاقو

 ts) :مورلا) ١
PIT 

 <« ٍضْمَب ىَلَع iis يِ ALIA َنِم ابك َّنِإَو » :ىلاعت لاقو
(EMA: tue) 

 4A لبيس نع كوب 2M يف نم َرَثْكَأ ae نِإَو < :ىلاعت لاقو
(\ wwii | (ماعنألا: 

 68 glass اَم َءآَس aga ْمُهْنُم 5855 » :ىلاعت لاقو
 VV0) : ةدئاملا)

 GNA ale َّقَح ريك و ظل :ىلاعت لاقو
 )۱۸/۲۲ :جحلا) .

 . ِناَوْدُعلآَو MT يف َنوُعِراَمُي ْمُهْنَم LS ىَرَتَو » :ىلاعت لاقو
 AY/0) :ةدئاملا) °

 .؟َنوُرِفاَكلآ 4053515 اهتوركني م آ ةمعِن 8 35{ :ىلاعت لاقو
 (۸۳/۱۹ :لحتلا) ش

JE,ل :ىلاعت  pole oy ers Lei4 . 
 (5::114 ماعنألا)



VAA٠....... غ0  esيفاكلا نع عافد  

 «ًاريَك اوُنَضَأَو hs pollo دق 3 ١ Ss Tal AS V5 :ىلاعت لاقو
 8 0 ةدئاملا)

 . «اورقك iyi 8 155 Es ىرت» :یلاعت لاقو
(At (ةدئاملا: 

GD shold Gs زينك 5 GE مُهْنِيَف » :ىلاعت لاقو 
(YVOV (؛ديدحلا 

 .« َنوُئْؤُي ل مه مهرتك le Iya Se ذقآ » :ىلاعت لاقو
 :VIA سی)

 نيب «نيرفاكلاو نيغابلاو نيقسافلاو نيملاظلا نم هلهأو لطابلا فصو يف اذه
 : ميركلا نآرقلا مهفصي امك نوليلق GLI Jal Sl ئرن

 . ( ليف الإ ُهَعَم GAT اَمَو { :ىلاعت لاق
 (؛ ١/1١١ :دوه)

(۱۳/۳٤ st) 

 . مه ام ٌليَقَو ٍتاَحِلاَصلآ plats} اوُنَمآ َنيِذّلآ
(VENA: (ص 

 لوألا ىنعملا ىلع وهف Ad نعطلل لاحم VE ثيدحلا ردص Gl :لوقلا ةوفصو

 تايآلا تارشعب دّيؤم يناثلا ىنعملا ىلعو ؛ةيمالسإلا بهاذملا هقف يف اجب دّيؤم

 . ةينارقلا

 رو تج ال لع لوس ريغ ريف عدا ار ا

 ay“ نالجر 8 رفعج يذل تلق» :لاق ءاطع ی هلل دبع نع نایالا لاک
 ,رخآلا ىبأو اهنم دحاو ئربف .نينمؤملا ريمأ نم اأربأ :امل ليقف ءاذخأ ةفوكلا



 AAs يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقثلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا - يناثلا بابلا

hy cage ىف هيقف لجرف «ئرب gall Gly لاقف ؟ رخآلا لتقو ئرب يذلا ليبس: Ls 
1 ١ Qo, . ; 00 

 ةنجلا ىلإ لّجعت لجرف أربي مل ىذلا « «

 يف يأ .«نيّقخلا ىلع حسملاو ذيبنلا ىف الإ ءىش ّلك يف ةّيقتلاو » a هلوق اًمأو
 ثيدحلا يف نعط نم هرّوصت امك رمألا سيلو «رارطضالا عم ll زوجت ءيش ّلك

SLزوجت ةعيشلا  Mallيف  JSال رفعج يبأ نع « ملسم نب دمحم نعف ءًاقلطم ءيش  
 eT سيلف مدلا غلب اذإف «مدلا اهب نقحيل ةّيقتلا تلعج Lally :لاق

telالف نقلا حسو ذيبنلا يف ةّيقتلا ءانثتسا  oeةيقتلا زاوجب ةعيشلا اا لوق  

 "”« ةيعدبلا mn Bs vie لمعلاب نايتالاو ةيعرشلا ةّيفيكلا د كرت

Gyًاعضوو ًافيلكت ةّيقتلا لاح يف هيلع بجاولاف ناك فيكو» :هيقفلا حابصم , 
Ulملول نيقخملا حسم وه  Lidl Syهيف فالخ الب هب  OG pl 

 Well تاّصتخم نم اهيف ical يفن نوكي نأ GY ثالثلا لئاسملاهذه BY كلذ

 :لاقف ؟ ةّيقت نيّقحلا حسم يف له :هل تلق» :لاق «بيذهتلا يف امك ةرارز هلؤأت امل

 :ةرارز لاق . جحا ةعتمو .نّيفخلا حسمو ءركسملا برش :ًادحأ نهيف Gil ال ةثالث

dyاوقثت ال نأ مكيلع بجاولا :لقي »*. 

Elyخيشلا هلّوأت اك ًاريسي ةّيقتلا مدعب لصاحلا ررضلا نوكي نأ  gualلاق  
 ىلع فوخم ا ّدح غلبت ال ةريسي ةّقشم لجأل ةيقنلاب خيشلا هلّوأتو» :لّوألا ديهشلا

 )١(  Spelةّيقتلا باب ۲۱/۱۷۵ :؟ ىفاكلا .

 ' . ةّيقتلا باب_13/1174 SY ىفاكلا لوصأ (؟)
 . ةراهطلا باتك-١۹ :ءاطغلا فشاك لآ رفعج خيشلا /ءاطغلا فشك (۳)
 .ةراهطلا باتك- 174 : ينادمهلا اضر اغ /هيقفلا حابصم )6(

  (0)يسوطلا/ماكحألا بيذهت ١: 1١48/817.



eee Vosيفاكلا نع عاقل  

 ثالثلا هذه hs لاقي نأ نكميو :تلق .ةّيقتلل كلذ زاوج ضرف امل لاملا وأ سفنلا

 مرحي مهرثكأو جحا ةعتم نوركني ال AY ءًابلاغ ةماعلا نم اهيف راكنإلا عقي ال

 دنع هنم ىلوأ لسغلاو «هيلع راكنإ الف هيلجر لسغو y هيفخ علخ نمو «ركسملا

 هلأ يف .هسفن لإ هتبسنك هريغ ىلإ هتبسن نوكي اذه ىلعو ءامهيف لاحلا راصحمنا
 Mag تزاج ردان ريض فوخ ردق اذإو هيف ةّيقتلا يغبني ال

 هب [AS اک هسفنب هيف ةّيقتلا فن صاصتخا ىلع نيبيذهتلايف هلم » :يفاولايف لاقو

 سفنلا ىلع فوخلا غلبت ال ti هب ol AGT وأ ء هيف اهيلإ جاتحي ال هاب هملعل «ةرارز

 مولعم كلذ BY ؛ عنملاب ئوتفلا يف ةّيقتلا ىلع abe راصبتسالا يف زؤجو UU وأ
(OD aa aTبهذمو هبهذم نم 4  (BQL ATL) 

 .ةيمالسالا بهاذملا gal فورعم Bb تيبلا لهأ بهذم يف اهكح نال ؛ ًاعطق

 رومألا هذه يف مامإلا عفنت ال ةّيقتلا نأ :يأ .

 ىلع يفاكلا نم ثيدحلا اذه نمر لا دبع رباص روتكدلا راكنإ نأ حضتي انه نمو
 تي Uf هتشقانم مدع عم هيلإ ةراشإلا تمّدقت ايف قافنلاو بذكلا نم هلأ ساسأ
 نأشب هبهذم هقف ىلع هعالطا مدع عم ,ثيدحلا بتكب ئوري ام ءازإ هلهج نع

 : ىناثلا ثيدحلا
 نيد نم: : تلق cg هللا نيد نم ةّيقتلا » : WB هللا دبع وبأ لاق : لاق ريصب gl نع»

 Sl يلا STD : MEL فسوسي لاق Ayo نيد نم هلو يا : لاق ؟ هلا

 هلاو € ٌميِقَس يّنِإ طا: ا ميهاربإ لاق دقلو ایش اوقرس اوناكام هلو .' "4 َنوُفِراَمَل

 .حسملاماكحأ يف ثلاثلاهيبنتلا :ةراهطلاباتك-١5 : يلماعلا يكم نب dems لّوألاديهشلا/ةعيشلا ىركذ )١(

 POUT يفاولا (؟)
  (P):فسوي 0/17/,

 ,88/9/:تافاصلا )£(



 VV يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا lll بابلا

 OG عًاميقس ناک ام

 - ةعيشلا متش نأ دعب  ثيدحلا اذه نالطب ىلع ,OC ةعيشلا) يف ٌلدتسا
nw wn 4 y 0 

 ني SH لرنأ ام BE IAT TG» Ube هلوق وهو ,كلذ ىلع هيف ليلد ال ام

 . 4 سالا َنِم Haas 51g ُهَلاَسِر َتْفَلَب امف ُلعْفَ af نِإَو كبَر

 لوزن ىلع ةّنّسلا لهأ ءالع نم Whe نيئالث GLE ينيمألا خيشلا ركذ : لوقأ

 رمألاب متتفملا ةيآلا ناسلو 7 هه بلاط يبأ نب he نينمؤملا ريمأ قحب ةيآلا

 رمأ غيلبت نأ نع فشكي ؛غيلبتلا يف ةمصعلا نامضب متتخلاو ديدهتلاو ديعولاو
 مهبيذكت يف سانلا نم ًارذح ja ةّيفتلا راودأ نم ام رودب رم دق ئربكلا ةيالولا
 .ريطخلا رمألا اذه

 اذه يف دم دقو كلذ نم هاشاحو- يحولا نأشب BB هنواهت ينعي ال اذهو

 ىتلا رومُألا يف فَي ئنلا ىلع ةّيقدتلا زوجت ال هلأ ةعيشلا ةديقع نم SI بابلا
 لع نانئمطالا تي اهير غيلبتلا يف ثّيرت هلأ رمألا ةياغ ,هتهج نم لإ ملعُت ال
 ال وهف .ديدهتلاو راذنإلاب نرتقملاو ةيآلا هذه يف غيلبتلاب دراولا رمألا ET ,هجئانن

 رمألا اذه غيلبت يف عارسإلاب رمألا ينعي Ul ؛اهعيرشت توبثل ةّقتلا ميرحت ينعي
 ٌبحأ هلجأل رذني نأ قحتسيو ءاهلمكأب ةلاسرلا لداعي يذلا gm هللا دنع ريظعلا
 .هيلإ قلخلا

 251 ميهاربإو فسوي BF نم بير الف ,ثيدحلا يف اهب ٌلدتسملا نيتيآلا نع اّن

 اك ءايبنألا بيذكت يف ةريره Gl نع يراخبلا حيحص يف درو امو bs ابذكي م

 . ةّيقتلا باب 1/1١7 :۲ يفاكلا لوصأ )1(
 181-١185. :ريهظ ىهلإ ناسحإ/ةّئُسلاو ةعيشلا (؟)

 .6//33 :ةدئاملا (۳)
 ,7؟714-١:94 ىنيمألا/ريدغلا )٤(



 يفاكلا نغ عاقل. ...066660606666666...6 666066066660060 م يمي ممم م ممم مر ممم جمجوم مم مممف 07

 OL ضرع هب بردضي فيرحتلا pat * نع ثيدحلا يف هنّيبنس

 65d Spal gi el هلوق gal) ةديدع ًاهوجو نورشفملا ركذ دقف

 al نع ءاج ام هدّيؤيو .'"' ”(هيبأ نم فسوُي نوقراسل :يأ) اههجوأ نم لعل

 لاق هنأ ئرت الأ .هيبأ نم فسوي اوقرس pels :لاقف AN نع لئس دقو BL هللا دبع

 «كلملا عاوص متقرس اولوقي ملو «كلملا عاوص دقفن :اولاق .نودقفت اذام اولاق نيح مهل
 قرهإ ع 5 8

 « هيبأ نم فسوي ئنع امنإ

ye Ul,هلوق  Cid APىلاعت هلوق هحطويف : Dyيف ٌةرْظَن  
pantهداترت تناك یم تقو ىلع اهب لدتسا هنأ يأ « » Wbهلوقب كلذ نع  

 لاق امك هيف ait لاقي نأ زاج ءيش ىلع فرشأ نمو «مقسأس : يأ  ٌميقَس ينِإ »

 . "74 نوني ols ثيم By :ىلاعت

 انم نيتيآلا نيتاه يف ضيراعملاو ةيروتلا نم ئرخأ ًاهوجو نورشفملا نب اك
 .بذكلا نم Bb امهجرخي

 , ةّيقتلا زاوج نع داعبتسالا عفرل ريظنتلا ىلع نيتبآلاب داهشتسالا» 6b هيلعو

 زاوجف ةرورضلا Se ىلإ لصت مل يتلا حلاصملا ضعبل بذكلا هرهاظ ام زاج اذإ هلأ

 ام ةّيقتلاب دارملا وأ UT ميظعلا ررضلا فوخ دنع ًالعفو ًالوق عقاولا فالخ راهظإ

 :لاق هلأ هي ئبنلا نع اثيدح هيف اوورو «ةبذك يل ميهاربإ نع لوقلا كلذ مهضعب لاق :٠ يزارلا لاق )١(

 ىلإ بذكلاةبسن :BY لبقي نأ يغبني ال ثيدحلا اذه : مهضعبل تلق . «تابذك ثالث الإ ميهاربإب ذكام و

 مسقو امل :تلقف ؟ لودعلا ةاورلا بذكب مكحي فيكف : لجرلا كلذ لاقف . زوجت ال ل ميهاربإ
 هتبسن نأ ةرورضلاب مولعملا نم ناك« APL ليلخلا ىلإ هتبسن نيبو يوارلا ىلإ ب ذكلا ةبسن نيب ضراعتلا
 NEA ريبكلا ريسفتلا « ئلوأ يوارلا ىلإ

 NV ىسوطلا/ نآرقلا ريسفت ىف نايبتلاو VA EVA ريبكلا ريسفتلا (۲)
 ۰ WY ینارحبلا /نآرقلا ريسفت يف ناهربلا (5)

 (۳ : I/٠٠ ريبكلا ريسفتلاو 00۹:۸ يسوطلا/ نآرقلا ريسفت يف نايبتلا رظناو 75:/161.



 Ye يفاكلا باثك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا - يناثلا بابلا

 lal رومألا كلت لمشي

 " ثلاثلا ثيدحلا
 ىلع ام هللاو ال : لوقي ىبأ تعمس » : BE هللا دبع وبأ لاق : لاق رشب نب بيبح نعا»

 نم بيبح اي هلا هعفرةّيقن هل تناك نم لإ بیبح ای ةّيقتلا نم ىلإ ّبحأ ءىش ضرألا هجو

 "۲ ۾ ثيدحلا ..هللا هعضو Ho I هل نكت مل

 ٌبحو Ol ىف ٌبحلا هلل ىلإ لامعألا Coty :ّنأ فيرشلا ثيدحلا يف درو

Hailيف ٌبحلا نم وه  dlرجح هيلع مدقأ ام ىلع نينمؤملا رئاس مادقإ ضرف ول ذإ  
 نيب نايفس يبأ نبا AAS نيذلا ءادهشلا نم هباحصأو يئاطلا متاح نب يدع نبا

 ىلع توملا اورثآف .توملا نيبو ا ! بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نم ةءاربلا

 مامإلا نع درو اذطو RR يلع ةعيش نم نينمؤملا عيمج ديبأل كلذ ضرف ول :ةايحلا
 راقع يف تلزن AM ذه نأ ملع دقل ys يتلا نم ل مثيم عنمام » : هلوق WB قداصلا

 ةّنُج EL ةّيقتلا تفصو ابك." COG Feces ُهَبلَقَو NYP :هباحصأو

 نينمؤملا ةايحل te ةّيقتلا بح BY اذهبو « هقلخ نيبو هنيب هللا tots «نمؤملا
 - نعمل ا اذهب oe Bl :لاقي نأ حصي ٍظئنيحو ,ميركلا هلوسرو هللا مهّبحأ نيذلا
 .لامعألا Cal نم نوكتف « هللا يف ٌبحلا نم

 وأ ةناهإلاب هسفن Js قيطُي ال امل ضوعتيس هراكملا ثي مل نم Bf يف كش الو

 )١( لوقعلا ةآرم 118:4.

 BEAN لهأ لاوحأو N00 :جيرف رمع ىلع /يمالسإلا روصتلا يف ةعيشلا : يف ثيدحلا gab (؟)
 1١1١١7 :ىناهفصألا قحلا دبع /ناريإ

 . ةّيقتلا باب_ 4/1977 :۲ ىفاكلا لوصأ (")
 .رذ ىبأ نع هتياورب لبنح نب دمحأ دنسم نع 5 74 :4 لامعلا رثك )٤(

 ۰ . ةّيفتلا OL VOVE :؟ ىفاكلا لوصأ )0(
 . ةيقتلا باب۹٠ و ۱٤/۱۷۵۱۷۲ :۲ يفاكلا لوصأ (5)



Vek0020660 و مموج  nett etree sentيفاكلا نع عاقل ...000600066660660 606006060060666  

 نع «رمع نبا ةياور يف امك هنع ّيبنملا نم وه اذهو كلذ ىلإ امو ليكدتلاو برضلا
 لوسر اي :تلق :لاق . «هسفن لذي نأ نمؤملل ىغبني ال » »: لاق هلأ BAG هللا لوسر

 مهفُي انه نمو .«« قيطي ال امل ءالبلا نم ضّرعتي » :لاق ؟ هسفن J فيك ! هلل

badهللا هعفر ةّيقت هل تناك نم » ...» . 

 !''عبارلا ثيدحل

 ةّيقت دحأ ةّيقن تغلبام » :ا هللا دبع وبأ لاق :لاق يطساولا تسرد نع»

 مهرجأ diate’ SL MO :ودشيو ١ دايعألا نودهشي اوناك نإ .فهكلا باحصأ

mores 

Bl تابثإوه .هنالطبب مكحو ثيدحلا اذه ىلع ضرتعانم ضارتعا عفدي bey 
 مهموق نوقتب اوناك فهكلا باحصأ  Shedمهريغ ةّيقنو مهتّيقت نيب قرفلا نايب نمو ..

SG اهرهشأ الاوق فهكلا باحصأ ةّصق نايب يف نيرّشفملل 2 a 

 ىلإ اوأجلف : مانصألا ةدابع ىلإ مهاعد نأ دعب كلملا نم 500

 ناتكي اناك نينمؤملا نم نيلجر Sly هيف اوتومل مهيلع كلملا هّدس يذلا فهكلا

Las Lele!نم توبات 3 هالعجو صاصر نم حول يف مهربخو مهباسنأو مهءامسأ  

 دقو .*؟مهرابخأ .نوملعيف نينمؤم ًاموق pele ARE هلل لعل نابنبلا يف ساحن
 نومتكيو مهموق نوفي اوناک mel Ete اذهو . . ساپ ابع نبال لوقلا اذه دنسأ

Sy llبورما الإ مهعسي مل «مانصألا ةدابع ىلع اوهركأ  AS pe 

 ٠۳۲۲/۱۱۲. :6 يمثيهلا /راتسألا فشك(١)
 sail لام دمحم /نآرقلا فيرحتو ةعيشلا : يف ثيدحلا gab (؟)
 . ةّيقتلا :OLAV ۲ ىفاكلا لوصأ (۳)

 OVEN يبطرقلا /نآرقلا ماكحأل عماجلاو ٠١۹:١ يزوجلا نبا/ريسملا داز )(



 Ves يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا - مناثلا بابلأ

 ۳ ree لب سات نع ةلزلاب نیکی ال نها

 .ناميإلا sa اوناك ذإ :مهوره لبق ti لوألا نم

 ىلع ةنيدملا نم اوجرخ . مهفارشأو ةنيدملا ءاظع ءانبأ اوناك :(a ثلاثلا لوقلا

 ءاهتدابع ىلع سانلا ربجيو ناثوألا دبعي يذلا مهكلم رمأ نم ناك امل داعيم ريغ

calsنبا ىلإ اذه بست دقو .فهكلا ىلإ اوأجلف هنم مهنيدب بورهلا ىلع مهتملك  

 ."ةمركعو ةداتقو cuales , سابع

 مهفرشو مهتلزنم عم SEY نومتكي اوناك atl ىلع Jay هيقباسك لوقلا اذهو

 ددع نايب يف يلع نينمؤملاريمأ ىلإهبسن مالك نم يزارلاهلقن اف aly . مهموق 3

 كل بلاط يبأ نب Ue ناك» :لاقف .مهتّيقن ىلع ةلالدلا يف ئوقأ فهكلا باحصأ

 ةثالثلا ءالؤهو ءانيثلسم  انيملسكم ءاخيلي :اذه مهؤامسأو dane اوناك :لوقي

 ,سونداسو «سونربدو ؛سونرم :هراسي نع ناكو .كلملا og باحصأ اوناك
 ا مهقفاو يذلا يعارلا وه عباسلاو .هتاّرهم يف ةّئسلا ءالؤه ريشتسي كلملا ناكو

 Oe ريمطق :مهبلك ےساو . مهكلم نم اوبره

 نينمؤم اونوكي de لاقي نأ الإ «مهتيقت مدع رّوصت نكمي الف هبجومبو

 AVY نايبتلا يف هنم بيرقو ١1١١« 0 ريسملا داز (۱)

 21١:4 روثتملاردلاو ١٠١ :۵ ريسملا دازو AV IVY ريبكلا ريسفتلاو «OMY نآرقلا اک مماجلا

 4: 7 يدامعلا دمحم نب دمحم دوعسلا يبأ ريسفتو

 .۳۷۳:۵ روثنملا ردلاو ۰ YO نايبلا عماج رظناو ؛ ٠١١:۲١ ريبكلا ريسفتلا (")



de ecco ۷۰7يفاكلا نع  

Stelلب .طق دحأ هب لقي مل ام اذهو  cheميركلا نآرقلا  Add aLاوُنَمآ  

dssفيكو «؟ رفاكلا مهكلم يراشتسم نم مهو مهئاقتا مدع لقعي فيكو 4  

 ؟مهناهإل مهنم اناتك ئراصنلاو سوجملا لعفت اك رانزلا مهطسو ىلع نوّدشي ال
 ؟ مهنايعا نم مهو سانلا دايعا اودهشي ال نأ م فيكو

 5 انو اولاقف 8 «ys le hss )ل: le‘ هلوق SL لاقي دق معن

otنأ ٍضْرَألاَو  Aهنود ني  ab glاذه درو هّنأب ' ” طم ًاذإ  

 ىدل ريسفتلا بنك يف درو S| ءقّيقتلا كرت ىلع Slo وهو .كلملا نم pane لوقلا

 ؟ ٍذئئيح فهكلا باحصأ ةّيقت نيأف ٠ ةعيشلا

 مهتيقت مدع ىلع لدي ال هنأ الإ | tal كرت ىلع لد نإو اذه موق نإ باوجلاو

 هناهإ رهظأ هلأ نيلوقلا دحأ يف امك نوعرف لآ نمؤم bl رم دقو ءاذه مهوق لبق
 ,ئسوم نيد ىلع هاب ههفاشو ( یسوم لتقأ 3905( :لوقي نوعرف عم“ نيح

 Mae متکی ناک لأب هفصو نآرقلاو
 .لاوحألا نم لاحب مهموق نم فهكلا لهأ ةّيقت مدع رّوصت نكم الف هلكاذهدعبو

Elام لالخ نم حضي هّلِإف «نينمؤملا نم مهريغ ةّيقتو , مهتّيقت نيب قرفلا نايب نع  

 مهريغو جيرج نباو «ةمركعو .دهاجيو ءءاطعو «سابع نبا نع نورشفملا هركذ

 باحصأ مهنمو « مهنايإ نوفخي موق مهيف ناكو LUST IS مهدلب لهأ le نأ نم
 “رسب هللا نودبعي اوناكو ABE» ئسيع نيد ىلع فارشألا نم اوناك نيذلا فهكلا

 .۱۳/۱۸:فهکلا (۱)

 ) )۲الکهف:۱۸/۱٤.
 يف ةيآلا ريسفت يف ىرحألا يناعملا عجار ١١ :۷ نايبتلا باتك يف يسوطلا هراتخا ام وه اذه (*)

 .48:71 يزارلل ريبكلاريسفتلا

WY ص بابلا اذه نم يناثلا لصفلا يف ةّيقتلا ةيعورشم ىلع اهب لدتسملا ةئلاثلا ةيآلا يف كلذ مّذقت )٤( 
 0£ روثنملا ردلاو ٠۲٠:١ ريسملا دازو VY :۷ نايبتلاو 04 ۰ يبطرقلا/نآرقلا ماكحأل عماجلا ( )0(

LEVلالا  



 VV يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا يناثلا بابلأ

 - راسي نب قاحسإ نب دمحم هركذ امسح  مهأبنو » :هريسفت يف دوعسلا وبأ لاق

 اودبعف .مهكولم تغطو ءاياطخلا مهف تمظعو .ليجنإلا fal جرم دق هلأ

 .سونايقد ًاريبك hye اتعو «كلذ يف غلاب oF ناكو .تيغاوطلل اوحبذو «مانصألا

 نم لتقو .داسفلاو ثبعلاب دالبلاو رايدلا لالخ ساجف ءًاديدش ًاؤلغ هيف الغ هنإف
 لتقلا نيب مهريخيف سانلا عبتي ناكو ءم حيسملا نيدب نيكشمتملا نم هفلاخ

sb Vl soley 

 قفّتم عقاول راكنإ وه هيف نعطلاو مّدقتملا GIS ثيدح راكذإ GI مهفُي انه نمو

 hol الع رابغ ال « فهكلا باحصأ tat دحأ ةّيقت تغلب امو : ةرابع SI اك « هيلع

BYنم ملسملا هيلع هركي اف .لّمأت الب كردت ام سفنلا ةدهاجم نم اهيف مهتيقت  

 لب lS نم ملسملا هيلع هّركُي ام لثمك سيل لاوحألا بلغأ يف وهف رخآ ملسم

 اونمآ نيذلا ةيتفلا ةاناعب ساقي ال «تارم وأ ةّرم رفاك نم ملسملا هيلع هركي امو

 .ناثوألا ةدابع ىلع اوفكع موق نيب مهئايح اوضقو مهرب

 : سماخلا ثيدحلا

 وبأ لاق :لاقف ةالولل مايقلا نع SB نسحلا ابأ تلأس : لاق دالخ نب رمعم نع»

 . 7« ۾ هل ةّيقن ال نمل ناميإ ال و « یئابآ نيدو ىنيد نم ةّيقتلا » MA رفعج

 GNI ناسل ىلع هعضو ًايعّدمو «هضفرب ًايفتكم «ثيدحلا ذهب مهضعب gab دقل

 بهذملا سسؤمو «يسنوتلاو «جيرف رمع es «نمحرلا دبع ple روتكدلاك

 ءيشب هل مهضفر نيح هيلع اوبّقعي مو , ””باهولا دبع نب دمحم خيشلا يباهولا

 OEY يوغبلا/ليزنتلا ملاعمو V4 10 دوعسلا يبأ ريسفت )١(

J pol )۲(ةيقتلا باب-5/1074:7١ يفاكلا  . 
 يلع /يمالسإلا روصتلا يف ةعيشلاو MA :نمحرلا دبع رباص .د/ابهذمو ًادقتعم ةعيشلا : رظنأ (*)

 دبع نب دمحم /ةضفارلا ىلع درلا ىف ةلاسرو VT :ىسنوتلا /ةعيشلا دئاقع نالطبوء :جيرفرمع

 vo :ديعس نب رصان .د قيقحت ۔ باهولا



GUI eee eee re reece 0 00000000 ۷۰۸يفاکلا نع  

 .ةشقانملا ٌقحتسي

 ثيدحلا اذه ضفرب ايفتكي مل ريهظ Al) ناسحإو «بيرغلا روتكدلا نأ ديب
 ثيدحلا ةسارد لبق هدنع فوقولا ٌقحتسي ام هئاّدج نم اراثأ لب «هعضو ءاعّداو
 تاليولا Cote ةعيشلا ةديقعو » :ثيدحلا اذه ىلع ًابقعم بيرغلا روتكدلا لاق . هتاذ
 ةطمارقلاك ةعيشلا نم تعرفت قتلا ةنطابلا قرفلل ةأكت تناكو نيملسملا ىلع
 ۰ ٠^ ةيزردلاو ةيريصنلاو ةقدانزلاو

 ةعقاولا قئاقحلا ضعب نع باجحلا فشكن نأ ديرن» :ريهظ Al ناسحإ لاقو
 ةعيشلا نأ اهنمو ,مهنم ةصاخلا ىلع ىتحو «سانلا نم ريثك ىلع تيفخ املاط يتلا
 :اولاق ثيح ةّيقتلا مساب ةينيد ةغبص هيلع اوغبسأو ؛ مه ًاراعش بذكلا اولعج ةّماع

 . ”(ًاناتبمو ًاروز [ يل ]رقابلادمحم ىلإةياورلا هذه اوبسنو (هل ar ال نمل (ol ال)

 :بيرغلا باوج 3 لاقي امو

 ىلإ مهفوقوو قب يلا ةافو دعب يسايسلا حرسملا ىلع ةعيشلا روهظ نإ :ًالؤأ

 قيفرلا ىلإ فَ ميركلا Ue لاقتنا دعب BM هذه ةدايقل هلل هراتخا نم بناج

 نم ةفيقسلا ثدح هرج ام ردقب ,نيملسملاو مالسإلا ىلع تاليولا 54 م ,لعألا

 اهب ينم ةعّورم ثادحأل ًادج ةرطخ ةيادب ناك يذلا ثدحلا كلذ ,تاليولا كلت
 دوصقملا دبع حاتقلا دبع فورعملا لا بتاكلا لاق «دعب ايف نوملسملاو مالسإلا

 وأ ٠ مالسإلا رات ald تراغ نأ ةروطخ اهافك» : ةفيقسلا ثادحأ فصي وهو

 نأ bby ناك ام ريغب  ريبعت قفرأب وأ «يغبني ناك ام ريغب ةيسايسلا هتروص تنؤل
 OE Labs نوكتو ةروصلا نوكت

AV بيرغلا دمحم هللا دبع . د/ةعيشلا دئاقع يف تاسارد: )١( 

 78 :ريهظ ىهلإ ناسحإ/عّيشتلاو ةعيشلا (۲)

 We :دوصقملا دبع حاتفلا دبع /ةفالخلاو ةفيقسلا )1(



 YA يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا يناثلا بابلا

 نيبومألا ةاغط لباقم اهتدارإو ةيمالسإلا LA ريمض كيرحت 8( :ًايناث
 ممافشناو رومخلا مهبرشو مهثبعو مهوهلب مالسإلا نع نيفرحنملا نييسابعلاو

 ةّيضرأ ئيت يتلا ةيعاولا ةيبعشلا دعاوقلا ةئيبت ربع كلذو ,ناملغلاو يراوجلاب

 ib ى ىرت نأل ةاعدم كلذ ناك ,نيملاظلا كئاوأ نم ةطلسلا مّلستل ةحلاص

 .نيملاظلا ىلع تاليولا src ةعيشلا ةديقع BL ًادئاسم فقي نمو اهانذأو

 ةرصانم ىلإ سانلا مهتوعد و «ملظلا هجوب SU لكل يبا UY ةدناسم :ًاثلاث

 نم BB رقابلا مامإلا فقوم نم حضتي اك ءةدسافلا عاضوألا كلت ىلع نيرئاثلا

 هتيب fal ديس th هفصوو .هدييأتو هترصانم ىلع ٌثحلاو ,ديهشلا ديز ةروث

 هللا دنع ديز ةناكم هه قداصلا مامإلا هب حرص ام كلذكو «مهراتوأب بلاطلاو
 ."”ءادهشلا نمل ,ai ىلاعت

 نأ :مهتديقع يف ّنُأل ؛ ةعيشلا اودراطب نأ (نينمؤملا (LA ًارئربم ناك كلذ ّلك

 .نيملاظلا عم ةداوه ال

 ةفالخ ةّيعرش مدعب فلس نع ًافلخ مهئاهقفو ةعيشلا 127 ءاتفإ :ًاعبار

 لمعلاو BEE هللا لوسر ديرط مّكَحلا دالوأ نمو «ةنوعلملا ةرجشلا نم ءاطقللا

 هلل يقل ةعاط نم أدي علخ نم » ةعاشإ ىلإ لباقملا فرطلا يف ئّدَأ مهعجاضم Sai ىلع

 lis تاليولا توج يتلا ةعيشلا ةديقع لباقم يف نوكيل ؛ "۾ هل ةّجح ال ةمايقلا موي

 مهتاكلتممو مهئابآ تاكورتم نوثراوتي SIL) نوثراوتي اوناك نم ىلع

telهبورح يف لتق نم ادع ًافلأ نيرشعو ةئام نيملسملا نم ًاربص لتقي نَم  

 نب ديز يف BB اضرلا نع ءاج ام باب-۸٤۲ ١: اضرلا رابخأ نويعو ١١/۲۷١ :قودصلا يلامأ عج 0(

‘aoe 
۲١٠ Ye: ee ee eeeانتقيلعت عجار «ةعامجلا موزلب رمألا باب  



essere 0 VAsيفاكلا نع عافد  

 ءاسنلا نم Wh نيئالثو نيملسملا نم لجر فلأ نيسمح سبحيو - جاجحلا وهو -

 ,"7يدوعسملا هركذ امك تايراع loge BSW رشع ةتس ٌنهنم ؛تاملسملا
 يه .رصاعملاو ديعبلا يمالسإلا يسايسلا خيراتلا لوط ىلع هلاثمأ ةديقعو هتديقعف

 يلا تاكرحلاو قرفلاب ةعيسشلا مهني يذلا بيرغلا روتكدلا رظن يف Yall ةديقعلا
AE YSةيليعامسالا ىلإ امانا نآلا ىلإ تبثي مل يتلا ةطمارقلا ةكرحك « ةعيشلا  

 .""ةيرشع ينثالا ةيمامإلا نع ًالضف

 اوناك نيذلا ةهّبشملاو ةيوشحلاو ةيتافصلا قرف نع بيرغلا روتكدلا لوقي اذام مث

 ةلأسم يف مهرثكأ فّوطت Ge .هجولاو نيديلاك ىلاعت هلل ةّيربج تافص نوتبثب
 ىلإ اومسقنا نيذلا . ةيتافصلا اوّمسف نيقولخلا تافصب قلاخلا اوفصوو «تافصلا

 !؟ "7 ةقرف ةرشع سم

 ,ةينابوثلاو .ةيناسغلاو «ةيديبعلاو ,ةيسنويلاك :ةئجرملا قرف نع لوقي امو
 دمحمو ناوفص نب مهج باحصأ ةيمهجلا نع لوقي ام م !؟ ةيحلاصلاو ةينموتلاو
 !؟ مارك نبا

 وأ ةقرازألاو .ىلوألا ARALS cole قرف نع لوقي ام يرعش تيلو
 قرف مهنع تعرفت نيذلا ةبلاعثلاو ,bd Leal) ,ةيسهبلاو ,ةيرذاعلا تادجنلا

 .ةيلوهحاو ةيمولعملاو ؛ةيمركملاو .ةينابيشلاو ,ةيديشرلاو ,ةيدبعملاو ,ةيسنخألا
 ,Ag A ,ةيصفحلا قرف اهنع تعرفت يتلا ةيضابألاو ءةيرفصلا ةقرفو  ةيعدبلاو

 OW ةيديزبلاو

 ,نوعستلاو سماخلا بابلا 7117/0/0 :۳ يدوعسملا/رهوجلا نداعمو بهذلا جورم )١(

 Osho ئفطصم .د/رزجلاو دملا نيب ةطمارقلا (؟)

GH)نب دمحم قيقحت  يناهلقلا يدزألا ديعس نب دمحم /نايبلاو فشكلا لالخ نم ةيمالسإلا  
 .اهدعبامو ۱۵۵ و١1١ :؛ليلجلا دبع

 .14:ناخن قيدص دمحم /ناوكألا ةئيبخو VEVAAY EY يناتسرهشلا /لحنلاو للملا )6(



 Ns ىفاكلا باتك ىف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا يناثلا بابلا

 لامشلا يف ةدسافلا دئاقعلاو قرفلا ىلع ترموت نبا ةروث نع لوقي اذامو لب
 !؟”"'ناسنإلاب Ube هللا هبشت تناك يتلاو قيرفإلا

 نع لوقي اذامو ؟ (داحلإلا رشنل يقرشلا عمحجلا) نع بيرغلا لوقي BL ًاريخأو

 نيدلا رّوطت ةّصقو ,نيدلا ةيهام :لاثمأ نم عمجملا اذه اهردصأ يتلا بتكلا

 (دحلم انأ اذامل) ةلاسرو .دولخلا ةركفو ail ةركف رّوطت ةّصقو lilly , هتأشنو

 لوقي اذام يرمعلو !نرقلا اذه علطم يف ةيردنكسإلاب نواعتلا ةعبطم يف تعبط يتلا

 يف رصم يف رهظم ليعامسإ اهردصي ناك يتلا روصعلا ةلجمك داحلإالا تالجم نع
 اا ؟ "دال إلا ىلإ وعدت تناك يتلاو م۱۹۲۸ ماع

Gill هذه ءوشلل - بيرغلا رظن يف  ةأكت ةعيشلا ةديقع تناك له ic 
 ًابتك ةعيشلا ءالع فأ ىتلا ةطمارقلا ةكرحب هليثمتك !؟ داحلالا تاكرح ةيذغتو

Ode درلا ىف ةديدع 

tlىلع اهءافخ معز مث اهفشك ريهظ يملا ناسحإ دارأ ىتلا قئاقحلا نع  

 ىنيوجلا اهب حتحا دق قئاقحلا كلت Gf :هباوجف مهنم ةّصاخلا ىلع ىتح ؛نيريثكلا

 نعهمجرت :لبدرشغلا /مويلا ىتح يبرعلا حتفلا نم يقيرفاالا لامشلا يف ةيمالسإلا قرفلا )١(

 .يودب نمحرلا دبع ةيسنرفلا
 .41:7 يناليك ديس دمحم /يناتسرهشلل لحنلاو للملا ليذ(؟)
 ىنبت هلأسم نع يبني هناونع OTM ًادوقفم ناك نإو وهو . ةطمارقلا ىلع درلا :ناونعب باتك ىنيلكلل (۴)

 لبق نم امّيس ال «همساب مالسإلا ىلع عقي ذاش فرصت لك ءازإ ةيمالسإلا ةديقعلا نع عافدلا ةمهم هفلؤم
 ةمرح تكهتناو نيملسملا سوفن ىف بعرلا تراثأ ىتلا ةطمارقلا ةكرحك ةمادهلا تاكرحلا

 ةراثإ ىلإ كلذ ىدأ امم (ه10/) ةن هيف جاحلا لتقو مارحلا تيبلا ىلع مهموجهب كلذو «مهتاسدقم
 رظنلا ةهجو نع ريبعتك باتكلا اذه فّلأ يذلا ينيلكلا خيشلاك مالسإلا ىلع ةعيشلا ءاملع ةريغ

 ةينطابلا ىلع درلا باتك (a V+ A) ناذاش نب لضفلا هلبق HT امك. ةكرحلا هذه ءازإ ةبئاصلا ةيمالسالا

 ىلع درلا باتك ato) ) ةنَس ئلإ ًايح ناك يذلا ينيوزقلا لهس يبأ نب يلع خيشلا فّلأو » ةطمارقلاو
 عجار .ًاضيأ ةطمارقلا ىلع درلا باتك يفوكلا يدسألا ليلخلا نب رفظ نب ليلخلا فّلأ امك : ةطمارقلا
 AO :فلؤملا/ عورفلا  يفاكلا هباتكو يدادغبلا ينيلكلا خيشلا



 يفاكلا نع عاقل ECC ECCT CCC SSeS ECCS ممم 1۲

 دعب AN لهأ ءاملع ىلع فخت مل اك ""نيطمسلا دئارف يف هيلع فخت ملو يعفاشلا
 اذههو .نآرقلا يف ةعّرشم GEG ةدكؤم ,ناسنإلا ةرطفب ةدّيؤم YET اوفرع نأ
 اهنكلو ءًابرغو اقرش مالسإلاءالع اهب لاقو ,نيملسملابهاذم قئاقحلا كلت تقنتعا
 .يفاكلا ثيدح ةلالد مهف يف ءاسأ نأ دعب ,عّيشتلاو ةعيشلابحاص Yo تيفخ

 نيملاظلا ماكحلاو ةالولل مايقلا زاوج وه مّدقتملا GIS ثيدح هيلع Ju امو

 اذه نم لوألا لصفلا يف لوألا ةهبشلا باوج يف رم دقو .مهّرش عفدل ةّيقتلا دنع
 ,مههوجو يف مّسبتلاو ءم مالكلا ةنالإو ,ةقسفلاو ةملظلاو ةرفكلا ةارادم BF بابلا

 ملسملا ىلع هيف ةضاضغال UE وه ,مهنم ضرعلا ةنايصو مهاذأ (CHS مهل لاملا لذبو
 مهيلع فخ مل Yc مسن TAN لهأ ءاملع هيلع fai ام اذهو .كلذ ىلإ رطضملا

 مهتانامأو مهدوهع تجرم نم ةارادم ةرورض نم ةيثيدحلا مهبتك يف درو ام

 .ةلاثح اوراصو

 :لاق هلأ BE هللا لوسر نع ديعس نب ميهاربإ قيرط نم يمشيهلا ىور دقف
 . هعباصأ نيب كبشو «!؟ ةلاثح اوراصو مهتانامأو مهدوهع تجرم موق ىف متنأ فيك»

 ىف مهوفلاخو DEL سانلا اوقلاخو اوربصا » :لاق ؟ عنصن فيك :اولاق

 Oe مهلامعأ

 اهب لمغلا توبثو .ةّيوبنلا ,AL ميركلا نآرقلا يف ةّيقتلا عيرشت توبث دعبو
 مدقت نم ٠ ,مهريغو ةعبرألا بهاذملا US مهدعب نّمو نيعباتلاو ةباحصلا ندل نم

 ىلع ةدئابلاو اهنم ةيقابلا ةيمالسإلا بهاذملا قابطإ عم لوألا ةهبشلا باوج يف
 :رايخألا نينمؤملا ربخ نم نآرقلا صتقا ام عم cyl اذه نم ةّيقتلا نوك
 MED نوكت ال ملف .نوعرف لآ نمؤمك راربألا نيقيّدصلاو ؛فهكلا باحصأك

 .هسفن يفاكلا ثيدح وهف ۰ ثیدح ۲ نيطمسلا دئارف عجار (۱)

 .7774/11:6 يمئيهلا /راتسألا فشكا؟)



 VPs يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا - يناثلا بابلا

ˆ ae We ce aes it د we Shoe نإ Js aa AB هلع هوم ( ".٠ 

EL,دارملا سيلف « هل ةّيقت ال نمل ناميإ الو و 3 هلوق نع  ateلب «ناميإلا ىفن  

 . لصفلا اذه يف لوألا ثيدحلا نم دارملا نايب يف ًافنآ مّدقت امك هلاك فن دارملا

 : ”سداسلا ثيدحلا

 اهب ملعأ اهبحاصو «ةرورض JS ىف ةّيقتلا» : ae البلل رفعج al نع :ةرارز نع»

 “۲ هب لزنت نيح

 نبا هيلإ ٌرطضي ءىش IS يف ةّيقتلا » : لوقي ال رفعج ابأ انعم“ :اولاق ةرارزو ملسم نبا
 0 هل هللا abe Aad مدآ

 عم هب oh ام ًارذح هيلع مادقإلا لقاعلا رثؤي ام ّلكب fae هاركالا ناك ا

 .اهب فوخملا رومألاو ةبولطملا لاعفألاو صاخشألا فالتخاب كلذ فالتخا

 اذهو Pl نود صخش Go يفو «هربغ نود ءيش يف ًاهاركإ ءيشلا نوكي دقف

a), + 3 A wo.رئاظنلاو هابشألا يف يطويسلا هيلع صن ام ”'". 

 ةحارص Ju ام pall) عقاوم يف قدصلا ةحودنم) هنايب يف يلازغلا نع وم دقو

 )١( :دمحم ۱٤/٤۷.
VA LSC) 

gab )(18:يسنوتلا /ةعيشلا دئاقع نالطب : يف ثيدحلا . 
 ABS باب- SY ۱۳/۱۷١ ىفاكلا لوصأ )6(

 . ةّيقتلا باب 18/106 :۲ ىفاكلا لوصأ )0(
 .5:9 :رئاظنلاو هابشألا ()



ee sees ¥1يفاكلا نع عاقل ٤ 

 نم لضفأ بذكلا نأ فلكم ا دجو ام م هلأ ىنع ,فلكملا ديب بذكلا هكرت ىلع

 . "”يلازغلا دنع بذكي نأ هلف قدصلا

 يعور ناتدسفم تضراعت اذإ» BT فانحألا هقف Be يجن نبا نع ًاضيأ رمو

 امهو نيتّيلبب يلتبا نم نأ :[ هريغ نع لقن امك] .امهّقخأ باكتراب Le |مهمظعأ
 مارسحلا ةرشابم BY ؛بنوهأ راتخي اتفلتخا oly colt Lgl ذخأي ناتيواستم
 ."”«ةدايزلا Ge 3 ةرورض الو .ةرورضلل الإ زوجت ال

 يذلا GLY حاصفإلا اهعم عفني ال ةرورض لك دنع ةّيقتلاب لوقلا نيع وه اذهو
 .ةكلهتلاب سفنلا ءاقلإ باب نم نوكيو ,هبحاص ىلع ًالابو دوعي

 - ربتعم ليلدب كلذ نم جرخ ام الإ ةرورض ّلك يف ةّيقتلا تاقالطإ GI اك

Watباتكلا  HO,هلوق كلذ نمو  lsمثزرطضآ ام لإ »  Gatهلوقو : 
 لَو eT ATS » :هلوقو Ok جرح نم ٍنيّدلآ يف KG َلعَج امو ف
 0 . “4 sph Ky دیر

 امو نايسنلاو أطخلا aad نع هلا عفر» : يي call نع ءاج ام ًاضيأ هنمو

 (Atal ةعبشملا صوصنلا يف زم te كلذ ريغو . هيلع اوهركتسأ

a an oe امك Slنىلاعت هلوق : foنالا  Biel dell oleىلع لدي "4  BTناسنإلل  
 . 17/817" ىلارغلا/نيدلا مولع ءايحإ(١)

 AA : ميجن نبا/رئاظنلاو هابشألا (؟)

 )©( :ماعنألا 1١9/5

MANY : جحلا (6) 

 ,1806/؟ :ةرقبلا )0(

 AVG ص بابلا اذه نم يناثلا لصفلا يف (CY شماه يف ثيدحلا جيرخت مّدقت )(

 , ١14/17/60 :ةمايقلا (۷)



 VO ىفاكلا باتك ىف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا - يناثلا بابلأ

 هذه يف ءيش US يفو لب .ةّيقتلا لاعتسا وأ كرت نم هيلع مدقي ام جئاتن رّدقي نأ
 كانه لداج ولو cade هحراوج هب دهشتسو ةمايقلا موي aie لوؤسم JY ايندلا

 نكي امب OG ُةَريِذاعَم ئَقلَأ ولو 8 :كلذ دعب Ube هلوق نم مهفُب اك هسفن نع
 هب HS نيح هسفنب ملعأ وهو «هنظو AIS ملعب ةطونم ةرورضلا SL هعم لوقلا
 الإ كلذ نم جرخ ال نأ ّنَظ وأ ملع نإف !Gt نازيملاب رومألا نزي نأ هيلعو

 .الف الإو lS هلف ةيقتلاب

 كلت ريدقت كرت ءةرورضلا دنع ةتيملا لكأ زّوج نيح- ًالثم سّدقملا عراشلاف

 كاللا نم عون ىلع فرشأ دق هنأ Bb وأ ملع ام تف ,هسفن فّلكملا ىلإ ةرورضلا
 سيلف روعشلا اذه هنع عفترا ام مو ,ىلاعت هللا age امم لكأي نأ هلف بطعلا وأ

 نم هسّملت نكمي يذلا قرافلا عم كاذك اذه نوكي ال َمِلَف .كلذ نم لكأي نأ هل

 مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلاخي ىذلا نمؤملا » : لاق EME ٌينلا نع رمع نبا ثيدح

 ررض نأ عم .«مهاذأ ئلع ربصي الو سانلا طلاخب ال يذلا نمؤملا نم ًارجأ مظعأ

 IS ةصمخم يف عوجلا يّدؤي امك كالهلا ىلإ يّدؤي ال ةلزعلا

 : عباسلا ثيدحلا

 مهوفلاخو ةيناّربلاب مهوطلاخ » : ا رفعج وبأ لاق :لاق ربصب يبا نع»

 Oc ع ةينايبص ةرمإلا تناك اذإ : ةيناّوجلاب

 نع دعبلاو ةكاكرلا نم ثيدحلا اذه يفو» :نآرقلا فيرحتو ةعيشلا بحاص لاق

NOVO ةمايقلا: )١( 

 ( لضفأ ) ظفلب رخآ قيرطب هاورو 4: يقهيبلا /ىربكلا نئسلاو 0 LY ةجام نبا نس (؟)

 نع نآرقلا ماكحأل عماجلاو ٠1۵ :۷ و١1 10 ءايلوألا ةيلح يف هلثمو ,(ًأرجأ مظعأ ) ناكم

 .يوغبلا

 EES باب_ 7١/1170 :۲ ىفاكلا لوصأ (۳)



seserra Alيفاكلا نع عافد  

8 00 
 . «هنالطبل نكي ام ةغللا

 نع دعبلاو ةكاكرلا )ب ةفوصوملا ثيدحلا اذه ظافلأ ةياور ىلع (atts لهأ قفا

 دق) :هلوق هنع درو يذلا هلي يدمحملا ناملس Ue UA oy ىلإ هودنسأو (ةغللا
 ةفئاط تلاقو ,نونجم ةفئاط تلاقل ملعأ ام ّلكب مكربخأ ولو ءًاريثك ملعلا تيتوأ

 ."”(ناملس لتاقل رفا all :ئرخأ

 نف .ًايئاَربو ًايناَوج ئرما لكل َّنِإ) : للي ناملس ثيدح dyn :ريثألا نبا لاق
 ًانطاب يأ : لاق ( هڳناًرب هللا دسفي BIG دسفي نمو ably هللا حلصي ِهّيناَوج حلصي

 فلألا ةدايزو ,هلخاد وهو تيبلا ؤج ىلإ بوسنم وهو «ةينالعو Lavy .ًارهاظو
 OSU نونلاو

 وهو رجلا ىلإ ةبسن :يناّوجلا» :- ثيدحلا اذه دروأ نأ دعب - يرشخزلا لاقو
 مهوق نم ءرهاظلا وهو ءٌربلا ىلإ :يناّربلاو .هلخادل تيبلا وج :مهطوق نم «نطابلا
 .ديكأتلل نونلاو فلألا ةدايزو Sle» جراخلا بابللو . ةيربو ءب :ةزرابلا ءارحصلل

 .“«ًارهاظ ًانأشو ,Abe ًانطب ًانأشو ارس ئرما لكل نإ : عملاو

 بلا ىلإ جرخ اذإ ارب نالف جرخ :مهوق نم هلصأو» :روظنم نبا لاق معن

 . ””«هحيصفو مالكلا يدق نم سيلو «ءارحصلاو

 ظافلألا بئارغ ذإ .كيكر BT ىنعي ال مالكلا نم حيصفلا ريغ َّنأ يف كش الو

 ثيدحلاو ميركلا نآرقلا يف ريثكلا ءيشلا اهنم عقو دقو .ًاقافثا ةحيصف ريغ اهلك

 ."" : هللا لام دمحم /نآرقلا فيرحتو ةعيشلا )١(

 ۲ : يئوجاحلا /ةيناثلا ةعومجملا ةيداقتعالا لئاسرلا (؟)

 .واولا عم ميجلا باب-!"14١ ١: ريثألا نبا/ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا (۳)
 ۲٤۷:۱. يرشخمرلا /ثيدحلا بيرغ يف قئافلا (؛)
 .ررب-04 :1 برعلا ناسل )0(



 NY يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا - يناثلا بابلا

 لب بيكرتلا يف ةلخادلا ةظفللا ساسأ ىلع مهفت ال ةحاصفلاف مث نمو ,فيرشلا

 وأ هيبشت وأ زاجم نم هيف ام لالخ نم هيلع مكحيو هّلك يظفللا بيكرتلا ذخؤي
 يه يتلا ةعبرألا هوجولا نم هيف سيلف ةرابع يف درفملا ظفللا اّمأ ,ةيانك وأ ةراعتسا

abeلب «يبرعلا نايبلا  Geyنم اهمدع وأ ةغالبلاب اهيلع مكحي ال اهتاذ ةرابعلا  
 ةقالع ظاحلبو «ىنعملا يأ نومضملل ًاراطإ لإ وه ام ظفللا أل ؛ اهظافلأ لالخ .

 نم ريبعتلل ةيتفلا ةروصلا ةميق نبي نأ ريصبلا يبدألا دقانلل نكي هانعمب ظفللا
 .نومضملاو ظفللا نيب اهفعض وأ ةقالعلا ةوق لالخ

 ةيلّوألا ئدابملا هذه لثم لهجي يفاكلا ةياور نالطب ىلع مكح نم Si ديكأتلابو
 لقاعلاو .هتحاصفو مالكلا ةغالب ةفرعم ديري نم ّلك اهجاتحي يتلاو , يبدألا دقنلا يف

 .تاهجلا لك يف اهب رماغي الف ملعي ال ايف هسفن ىلع ظّفحت نم

 سانلا ةطلاخمب رمألا وه مّدقتملا يفاكلا ثيدح يف ل مامإلا لوق نم دارملاف

 نايبصلا ديب مهترامإ تناك اذإ ايف نطابلاو Full يف مهتفلاخمو ,alll ةينالعلاب

  سماخلا ثيدحلا يف اهيلإ راشملا- يمئيملا ةياور يف ىنعملا اذه ءاج دقو ,ءاهفسلاو

 bled يف مهتفلاخمو مهقالخأب سانلا ةلاثح ةقلاخمب رمأ dl Bae هللا لوسر نع

 مكيولقب مهوليازو , مكداسجأو مكتنسلأب سانلا اوطلاخ ..» : 4 يلع نينمؤملاريمأ نعو
 Og مكلامعأو

 : نماثلا ثيدحلا

 نم نالجر هيلع لخد ذإ ا هللا دبع Gf دنع تنك» :لاق نامسلا ديعس نع
 دق :هل الاقف :لاق .ال :لاقف :لاق ؟ ةعاطلا ضرتفم مامإ مكيفأ :هل الاقف ةيديزلا

 مهو نالفو نالف :كل مهيّمسنو «هب لوقتو ary gar BET تاقثلا كنع انربخأ

 :لاقف يل هللا دبع وبأ بضغف «بذكي ال نم مهو ريمشتو عرو باحصأ

 .رشع سماخلا سلجملا-1/111 :ديفملا خيشلا يلامأ )١(



esen ۹۸يفاكلا نع عافد  

 معن :ُثلق ؟ نيذه فرعتأ : ىل لاقف ءاجرخ ههجو ىف بضغلا ايأر املف ءاذهب مهترمأام »
 ˆ" @( 5 ١

 . «ثيدحلا «...ةيديزلا نم امهو ءانقوس لهأ نم امه

 هماقم عم بسانتي ال ام ثيدحلا اذه نم ينامعن روظنم دمحم خيشلا مهف دقو

 نمل نولوقي ةعيشلا So :لاقف «دنهلا ءالع ريبك_ هباتك GME Ue ءاج So) هتفصب
 يف وأ LW مهحاورأ og ةلاح يف زوجت tall 8) Lye ةّيقتلانع فرعي ال
 عبثا عئاقوو ًاثادحأ انل SF ةيعيشلاتاياورلا|هيب لاق مث ديدشلارارطضالا ةلاح

 ,رطخ يأل اوضّوعتي نأ نودو ne ّيأ مهيلع نوكي نأ نود ةّيقتلا ةعيشلا اهيف
 اذهو مهاعأب سانلا اوعدخ eel وأ ؛ةيقيقح ريغ لاوقأ م هنع تردص كلذ مغرو

 GIS لوصأ نع اهانلقن نأ قبس قداصلارفعج مامإلل ةعقاو يف هظحالن عونلا

 : مّدقتملا يفاكلا ثيدح يف نييديزلا oper WIA قداصلا مامإلا لوق ةعقاولاب ديريو

 . "اذه همالك نم ةدحاو ةحفص لبق كلذ ركذ ثيح اذهب مهترمأ ام»

a & 

 اهبحاصو «ةرورض JS يف نوكت Mall GL ةحيرص GIS ثيداحأ نأ :لؤألا
 هل ىلاعت هللا ّلحأ دقف مدآ نبا هيلإ shal ءىش ,ASSL «هب لزنت نيح اهب ملعأ

 ضيرعت وأ ؛تامرح ا كاهتناو ءامدلا كفسك :ربتعم ليلدب جرخ ام الإ هيف ةّيقتلا

 LAM لهأ ءاملع تاملكب ًاديؤم .ةّيقتلل ةعرشملا صوصنلا

 نيلجر نم لب «هتعيش تاقث نم نكي مل مامإلا ىلإ هّجوملا لاؤسلا :GF يناثلا

 هسلجم ىلإ كلذ لبق الخدي ملو امهفرعي مل وهو HE هتمامإ ee نوري ال نييديز

 . هعاتمو SG هللا لوسر حالس نم الل ةمئألا دنع ام باب 141/١ edd GUS :1 يفاكلا لوصأ )1(
 VAL :مالسإلا نازيم يف ةيناريإلا ةروثلا (1)

 ANAT : مالسإلا نازيم يف ةيناريالا ةروثلا (۳)



 Aes ىفاكلا باتك ىف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا - يناثلا بابلا

 اهثعبس ناك باوجلا يف ةّيقتلا GF ينعي اذهو ,نامسلا ديعس اههنع هلاؤس ةنيرقب طق
 روصنملا نويع نع ًاديعب نكي مل هّلأو اس ال a هتايح ىلع ديدشلا رطخلا عّقوت
 ام ىلع لتقلاب مامإلل رشابملا هديدهت عم ,نيرهاطلا ءامد كفسب علوأ يذلا قيناودلا

 بّترتي ام ىلإ رظان ا هباوج َّأ اك .دحأ Sl مولعمو خيراتلا بتك يف روطسم وه
 َّنأ مهداقتعاب ريمشتلاو عرولا Jal نم تاقثلا كئلوأ نع ةمهتلا ةّنظم عفد نم هيلع
 يف حصفأ ول اهف هنم ةّبغم AST كلذ دعب رطخ ّيأف ,روصنملا نم لضفأ مهمامإ
 ؟ لاحلا عقاو نع باوجلا

 مالك يف حضاو ةيروتلاو ضيراعملاب باوجلا يف بذكلا نم رذحلا : ثلاثلا

 لاق ؟ ةعاطلا ضرتفم مامإ مكيف له :ا|مهاؤس دعب (ال) :هلوق UA ءال مامإلا

 نم نالف ىنب نم سيل Al دوصقملاو «ةيروتلا ليبس ىلع كلذب باجأ» :يناردنزاملا
 مكمعزب ةعاطلا ضرقفم مامإ انيف سيل نأ وأ ,ةعاطلا ضرتفم مامإ ا يلع دالوأ
 جرخي نأ هل BY مامإلا نأ نومعزي ةيديزلا EY "”«بذكلا نع كلذب جرخيف
 .هسفنل وعديو فيسلاب

Gl,هلوق  obرابخإلا اذهب :يأ» :ًاضيأ يناردنزاملا لاق .«اذهب مهترمأ ام»  
 م ,SL بطاختلا فرع يف هتدافإ عم كلذ نع رابخإلاب مهربخي JAY اذهو

 ضرقفم مامإ BU :يأ ءاذهب مهتربخأ ام لقي م امو «هدصقي مل نإو كلذ لقي

 هلوقك ةاغلم (ال) Gb ريدقتب باجيإلا ىلع ل هباوج لمحي نأ نكيو : لوقأ
tee gy HF one1 : ما ع  aeاذهب ُمِسْقَأ ال » :ىملاعت  dTريدقتبو ,دلبلا اذهب مسقأ :يأ "4  (Le)ىلع  polled 

 AVA لوقعلا ةآرم رظناو ٠۷١:۵ يناردنزاملا/ةضورلاو لوصألا حرش ١(

 ANY لوقعلا ةآرم رظناو ۳۷١:١ ةضورلاو لوصألا حرش (؟)
 Ae :دلبلا(۳)
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 . يذلا ىنعب لوصوم

 ام هنم ضيراعملاب بذكلا نم رذحلا يف نيعباتلا نع ًاريثك ًامالك يلازغلا لقن دقو

 بذكت نأ تهركف ءيش كنع ّلجرلا غلب اذإ» :لاق هلأ يعخنلا ميهاربإ نع هلقن

 هلوق نوكيف :- يلازغلا لاق - ءيش نم كلذ نم تلق ام ملعيل ىلاعت هللا نإ :لقف
(Le)ماهبإلا هدنعو «عمتسملا دنع فن فرح »"" . 

 روظنم دمحم خيشلا هلمحي ال يذلا ليبقلا اذه نم وه GIS ثيدح يف امو

 رطخ ىلإ هلئاق حور ضّوعت نود رومألا طسبأ يفو عقاولا فالخب لوقلا ىلع ينامعن

 ءيعباتلا يعخنلا ميهاربإ ّنِإ :لوقي نل (دنهلا ءاملع ريبك) ّنأ يف GT ال اك !! ديكأ

 .سانلا عدخي ناك aly ,ةّيقيقح ريغ لاوقأ هنم تردص دق

 : عساتلا ثيدحلا

 اا هللا دبع al ىلع لخد هنأ :هيف cle ليوط ثيدح يف ملسم نب دمحم نع
 مامإلا راشأف ءايؤر ليوأت نع مامإلا ملسم نب دمحم لأسف «هدنع ةفينح وبأ ناكو

J!ةفينح ابأ اي هلو تبصأ » :مامإلا لاق ةفينح وبأ اهرّبع نأ دعبو «ةفينح يبأ  » 

 ئرخأ ةقيرطب ملسم نب دمحم ايؤر مامإلا ربع سلجلا نم ةفينح يبأ جورخ دعبو

 نب دمحم برغتسا نأ دعب هقحب قباسلا هلوق Sle dae Gl نع ءاج امل ةفلاخم

 : يأ (ةفينح ابأ اي ally تبصأ) : هلوقب دارأ ST نم ,هيلع مامإلا فلح نم ملسم

 . ""(ةفينح ابأ اي هللاو أطخلا تبصأ )

a4 4 j | ve 3 
 ( . و هي

 .”ةروراض ريغ نم يه هيف MBN EL ثيدحلا اذهب نعط نم ربتعا دقو

APR ىلازغلا /نيدلا مولع ءايحإ )١( 
  (Y)يفاكلا ةضور ٤۷/۲۹۲:۸ء. |

 ةعيشلا «۷۸ : ىسنوسلا /ةعيشلا دئاقع نالطب VATA AO : مالسإلا نازيم يف ةيناريإلا ةروثلا يف امك(؟)
Ob LL,110 :ريهظ يهلإ . 



 Ves يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا يناثلا بابلا

 :نيتملك ىف هباوجو

 ٍزئئيحو .هسلجم يف هتئطختب ةفينح يبأ ةظيفح ةراثإ مدع ال مامالا دارأ دقف

 ٠ .قارادملا باب يف هلوق لخدي

 سيل هريدقتو ءفوذحم لوعفملاو ؛ةيدعتملا لاعفألا نم (باصأ) لعفلا Sf اك

 IS ًالعف مامإلا ليوأت ققحت ذإ .هسفن ثيدحلا هيلع لدي اك (أطخلا) لب ( عقاولا)

 ةيروتلا نم اذهو دقت نم هرب يذلا  ثيدحلا رخآ يف ملسم نب دمحم لاق

 .بذكلا نع جورخلل ةزّوجملا

 : he يداحلاو رشاعلا- ناثيدحلا

 رضح لولس نب dl نب هلل دبع تام Dy :لاق MB هللا دبع Gl نع ,يبلحلا نع

BESS clهللا لوسرل رمع لاقف . هتزانج  SAEىلع موقت نأ هللا كهني ملأ هلل لوسر  

 امو كليو :هل لاقف ؟هربق ىلع موقت نأ هللا كهني ملأ هلل لوسر اي :لاقف .تكسف ؟ هربق

 وبأ لاق . «ًاران هلصاو IG هربق aly ءًاران هفوج شحا (all : تلق ىّنِإ «تلق ام كيردي
tg 10  

 . '«« هرکی ناک ام هللا لوسر نم ئدبأف : ا هللا دبع

 «تام نيقفانملا نم ًالجر Sly :لاق , الفلا هللا دبع Gl نع طمسلا نب رماع نعو

 : ا نيسحلا هل لاقف هل ئلوم هيقلف هعم ىشمي امهيلع هلل تاولص ىلع نب نيسحلا جرخف

 ؟ نالف اي بهذت نيأ

 : ا نيسحلا هل لاقف ءاهيلع ىَّلِصُأ نأ قفانملا اذه ةزانج نم Sl :هالوم هل لاقف :لاق

OY ةعيشلا دئاقع نالطب ء۸۷ : مالسإلا نازيم ىف ةيناريالا ةروشلا : ىف رشاعلا ثيدحلا نعُّط: )١( 
 ىمالسالا روصتلا ىف ةعيشلاو :  ۱١١:ةعيشلا دئاقع نالطب : ىف رشع يداحلاو  OVيف ةعيشلاو

 :يمالسالا روصتلا 164.

 .بصانلا ىلع ةالصلا باب « زئانجلا ۱۸۸/١ OLS :۳ ىفاكلا عورف (؟)



 يفاكلا نع عاقل ...٠0.000 منن ونهم معمم مو هجم همم همته م مم همم م وفق ۲۲

 لاق هلو هيلع رّبك نأ املف .هلثم لقف لوقأ ىنعمست امف « ينيمي ىلع موقت نأ رظنا

 كدبع زخا مهلا ةفلتخم ريغ ةفلتؤم ةنعل فلأ كدبع ًانالف نعلا all ربكأ هلل RB نيسحلا

 يداعيو كءادعأ ىلوتي ناك BU .كباذع tl | هقذأو كران رح هلصاو ؛كدالبو كدابع ىف
 37( + RAN كين تيب لهأ ضغبيو كءايلوأ

 ءاعد يه لب ؛ةقيقحلا ىلع ةالصب تسيل YL call ىلع ةالصلا نع فورعملا
 ًافالخ ةعيشلا ءاهقف دنع اف ةءارقلاو ةراهطلا طرش مدعل كلذو تّيملل رافغتساو
 ىلإ امو دوجسلاو عوكرلاك ةالصلا ناكرأ نم اهّولخ ىلع لكلا Sle عم ,روهمجلل
 وأ ,ةلبقلا لابقتسا طرش نع ET ءًاعطق اهنودب ةقيقح ةالصلا حصت ال رومأ نم كلذ
 يف هب حّرص S| ةيقيقح ةالص LPT ىلع لدي الف Atul لهأ دنع اهيف ةراهطلا طرش
 ."”طوسبملا

 تيملل ءاعدلا عم تاريبكت سم نم نوكت LET ىلع ةعيشلا ءاهقف عمجأ دقو
 عم BAe تيبلا لهأ ةمَأ نع ةريثك ثيداحأ نم كلذ يف يور امل ؛ةعبارلا بيقع
 يدل BE هللا لوسر نع كلذ توبث

  setتاريبكت 0 نم نوكت 0 لع اومجا دق ةرألا ب بهاذملا ,

 )١( يفاكلا عورف ۲/۱۸۸:۳,

 VEY ىسخرسلا/طوسبملا (؟)
 / طوسبملاو ٠١١ :ةياهنلا 08 :ئضترملا ديسلا /راصتنالا ۲۲۷ :ديفملا خيشلا /ةعنقملا : عجار (6)

 909:١ يلحلا سيردإ نسبا /رئارسلا ١ hy يلحلا ققحملا /مالسإلا عئارش ١: : ١ يسوطلا
 478:١: يناثلا ديهشلا /ةيهبلا ةضورلا لالا : ١ يلحلا ةمالعلا /ماكحألا دعاوق ؛ Oe :ءاهقفلاةركذت
 : لاق ٤۷۷١١ ةمالمعلا دعاوق حرش يف ةماركلا حاتفم ١١ :EY نسح دمحم خيشلا /مالكلا رهاوج
 «ةركذتلاو ؛ةينغلاو GLA حيرصو «فالخلا» رهاظ وهامكأعامجإًأسمح ريبكتلاو
 «ماثللا فشكو ؛كرادملاو «ضورلاو ,دصاقملا عماجو « سابتلالا فشكو «ى ىركذلاو ؛ماكحألاةياهنو
 .« حيئافملاو



 VY يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا  مناثلا بابلا

 فالتخا ىلإ راشأ 4 (فسوي يبأ نع ةياور وهو ؛تاريبكت سم :لوقي ىليل

UYهللا لوسر لعف يف ةدراولا  BAMهيلإ لآ امو ,عستلاو عبسلاو سمدملا نيب  

 يف هاعّدا امل تاعكر عبرأ نم ES ىلع رمع نمز يف ةباحصلا قافتا نع رمألا

 دقو ةأرما ىلع تناك Bhi rll اهالص ةالص رخآ َّنأ اودجو rt نم طوسبملا

ASامل ًاخسان كلذ ةباحصلا يأ اوٌدعف .ًاعبرأ اهيف  das 

 BER بدلا لعف فالتخا نوركني ال مهف ates ةعيشلا ءاهقف نع اَنأ

 لهأ Hl نع مهقرط نم هوور امك Lal مهيدل تبث ذإ نيملسملا قوم ىلع ةالصلا

 اهرّسف دق كلذ يف ةّلعل ًاعبرأ ئرخأو Le Lat ةرات AS يكلم ناك هلأ oe تيبلا

 BBL تيبلا لهأ ةمئأ

 يبأ نع حاحص ديناسأبو ًاعيمج - يسوطلاو ,«قودصلاو » ينيلكلا ىور دقف

 موق ئلعو lant موق ئلع رّبكي PNG للا لوسر ناك و : :لاق ail الثا“ قداصلا هللا دبع

 " « قافنلاب ينعي - مهنا ًاعبرأ لجر ئلع رك اذإف .ًاعبرأ نيرخآ

 ىلع ةالصلا أب ةحّرصم BO تيبلا لهأ aT نع ئرخأ ثيداحأ كانه Sf ابك

 نيمّدقتملا فاكلا ثيدح يف اك AY هيلع ءاعدلاب ةنورقم نوكت قفانملا

La sls۰  

 هقف يف SENAY يلبتحلا ةمادق نبا /ينغملا : ٍرظناو 7: ۲ يفلحلا يسحر سلا/ طوسبملا )١(

 .زئانجلا ىلع ةالصلا باب ١ : ۷١ يعفاشلا/مألا :AV ربلا دبع نبا/يكلاملا ةئيدملا لهأ

 14۷: ۲ ماكحألا بيذهت VEO بابلا ۲/۳۰۳ :قودصلا/عئارشلاللعو :YVAN :۳ يفاكلاعورف (۲)

 ١ : ATS? EVO يسوطلا /راصبتسالاو ۷ و £08

 .١414و١:6١190/1 قودصلا / هيقفلا هرضحي ال نم ۳/۱٩۹۰-۷ و۰ :۳ يفاكلا عورف عجار (۳)

 /4 AGNI ريسفت عجارو .101-10/1910/-: "٠ ماكحألا بيذهت ۲۹ :يريمحلا /دانسإلا برق

 رونو ۱۰۱۲-۹4/۱۰-40 يشايعلاو , ١: ميهاربإ نب يلع ريسفت يف ةبوتلا ةروس نم

 :١118 ينارحبلا /ناه ربلاو VEAL ىدهشملا /قئاقدلا رئكو ١ 5 يريوحلا /نيلقثلا

 ٠ . ئيعملا اذهب ةريثك تاياور اوركذ دقف 16:1 يفاصلا ريسفتو



 يفاكلا نع عاقل 000000000000006. OSES OSES TOES هم همهم م همهم مهمه معمق 7

AN لهأ تاياور يف تح  ليلد ال ءامهنم لّوألاف يفاكلا يثيدح نع tl 

 هنالطب ىلع- ةعقاولل'ةنّيبملا . JSSام  eleةالصب ةرات لوقلا وه تاياور نم مهيدل '

  Bal.لصي م رخآ لوق يفو٠ لولس نب يبَأ نبا ىلع

 يثيدح ةكص ىلع نادهشي - امهضراعت نم مغرلا ىلع - نيلوقلا SI يتأيسو
 .ىفاكلا

 نبا نع .عيكو نبا نعو «ىنثملا نب دمحم نع :نيقيرط نم يربطلا ىور دقف
 نمو .هللا دبع نب رباج نع .يربنعلا هللا دبع نب راوس قيرط نم یورو .رمع

 ةداتق نع < ىلعألا دبع نب دمحم قيرط نمو . سابع نبا نع دیم نبا قيرط

BSL.ملو ٠ لولس نب يأ نبا ةزانج ىلع لص دق فلي يلا  oneيف يربطلا  
delءاعد ةّيفيك تاياورلا هذه نم  fellام ضراعي ال اذهو كلت هتالص يف فلي  

 ثيدح یف أ رمألا ةياغ ,ةالصلا لصأ عوقو ىلع ميلستلا دعب gis ثيدح يف

 هنع حصفت مل يذلاو ءهتزانج دنع هفوقو نيح SB ّينلا لوق ةّيفيك نايب يفاكلا

 . ظفحي مل نم ىلع ةّجح ظفح نمو ,روهمجلا قرط نم ةدحاو ةياور

 دارأ ةا ينا نإ :لاق سنأ نع «قاحسإ نب دمجأ قيرط نم يربطلا ىور اك

 Eth fie uel ىَلَع Jai لَو <: لاقف cag BE ليئربج ذخأف هيلع يلصي نأ
 © قوسا مهو اواو هلوُسَرَو لاب Al od ىلع مَ او أَ ادب

 يف اک رمع لوقب ًاضيأ ةضراعمو لب ٠ ىوألل ةضراعم تناك نإو ةياورلا هذهو
 الإ ةيآلا تلرن ge لولس نب gl نبا نفد دعب LUI اونكم ol يربطلا ةياور

 ٍذئدعب Gl عني ام ًاذإ .هتحص ىلع Jas لب يفاكلا ثيدحل ةضراعم ريغ امن

 (” Alرو 61 |: O kk- 1١ردلاو المنثور  04



 VEO يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا يناثلا بابلا

 أوُرَقَكَنيِذّلآ َّنإ» :ىلاعت هلوق ىف نعل دقو ؟ هنعلو هنم ةءاربلاو هيلع ءاعدلا نم
 GS pd كيلوأ زاك مهو | S65 1 رص ae mf 4 تاس و وار

 نيبو هتزانج ءاذحب فقاو وهو ءهسفن يف كلذ SEH Coll رسي نأ عنه ام

 !J فلأ مهنم لخدي نأ - هريغو يربطلا ةياور يف اك- عمطيو ,هتريشعو هموق

 ؟ مالسإلا
 يّربتلاو ,هيلع مٌحرتلا :هيمسق الكب ءاعدلا لمشي Fall يف دراولا يهنلا لهو

 !!؟ اذام مأ؟ ينيلكلا بيذاكأ نم وه BV ثيدحا Gb لاقي تح . هنعلو هنم
El,ثيدحلا نع  GUIوهف  de GMSشتقاني تح هيف نعطلل ًاببس اوركذي , 

 !! تاءارتفالاو بيذاكألا نم abl ءاعّدا ose لب

 رهظي ناك يذلا قفانملا ةزانج ىلع ةالصلا َّنِإ : هنع عافدلا ضرعم يف لاقي امو

OLY!ملسملا قفانملا نيب اوقّرفي مل ذإ ءروهمجلا بهاذم يف ةبجاو - هتايح يف  

 لوق وهو del نع ةياور يف ءلاغلاو هسفن لتاقلا الإ رئابكلا يوذ نم هريغو
 . "”يأرلا باحصأو .يعفاشلاو ٠ يعخنلاو «ءاطع

 هسفن لتاقلاو مرج ريغو مرج ملسم JS ىلع myn :يكلاملا هقفلا يفو
 قوم BEAN يهف ,ةلبقلا لهأ نم دحأ ىلع ةالصلا كرتت ال ,ءاوس كلذ يف هريغو

 ءايحإ ةماقإ نم عنامب رئابكلا نم هبكترا ام الو ,هسفنل ملسملا لتق سيلو «نيملس ىلا
Zlقوملا يف  EYىلع ةبجاو ةّنس  Meaلوخد نع فشكي لوقلا اذهو  

 مرحي صن ىلع فقأ مل اك .ًاعطق اهيلع ىلصُب يتلا فانصألا هذه نيب ملسملا قفانمل

 AW iY :ةرقبلا )١(
 .15179/519 :۲ ةمادق نبأ / ىنغملا (؟)

CH)ربلا دبع نبا /يكلاملا ةنيدملا لهأ هقف ىف ىفاكلا  AV: 



 .فانحألاو ةيعفاشلا ءاهقف دنع ملسملا قفانملا ىلع ةالصلا

 Maly ,مالسإلا رهظي ناك يذلا قفانملا ىلع ةالصلا ةماقإ بوجو ثيح نم اذه

 عم نمؤملا ىواستي نأ ًالقعو ًاعرش لوقعملا ريغ نف ةالصلا هذه ةّيفيك ثيح نم
 :ىلاعت لاق col al يف ميردص نعل نم نيقفانملا Ge درو ام عم ءاعدلا يف قفانملا

 AF ْمُمْوآَرَج كيلوا » :ىلاعت لاقو 4 واللا معلو هلآ !natal duds ط
 يف َدوُدِسْفُيَو > : ىلاعت لاقو "4 َنيِعَمجَأ tly ةكئالَملَو هلآ AA مهبل
 OG UTS 3h ْهُهَلَو TAG كيلوا ٍضْرَألآ

 نعل ىلع ةعيشلا مالي َمِلَف نيقفانملا ىلع محرتي نم ةعيشلا ريغ ناك اذإو

 !؟ نوعمجأ سانلاو هتكئالمو هلوسرو هللا مهنعل نأ دعب نيقفانملا

 Oe رشع ىناثلا ثيدحلا

cis HL ىبأ ناك» :لوقي WE هللا دبع ابأ تعم :لاق بلغت نب نابأ gen يب ” نب نبا نع Aي يلي  
 مارح وهو . مهين ال انأو « مهيقتي ناكو ؛لالح وهف رقصلاو يزابلا لتق ام نأ ةّيمأ ينب نمز

 Cg لتق ام

 ناكر : ا هللا دبع وبأ لاق :لاق ىبلحلا هاور ام هيف نوعطملا ثيدحلا اذه لثمو

 فاخن ال CE نالا امأو .روقصلاو ةازبلا ديص ىف فاخن نحنو ,ىَقّني ناكو « ىتفي BA ىبأ

 امو :لوقي لجو رع هلل نإ: A ىلع باتك ىف هّنإف .هتاكذ كردن نأ الإ اهديص لحن الو

 )١( :ةرقبلا ۱۵۹/۲,

 VIN :نارمع لآ (۲)

YOUN ste SY) 

ab (1)مالسإلا نازبم يف ةيناريإلا ةروثلا : يف ثيدحلا اذه  : VAV 
 ۲٠١/ :۳ هيقفلا يف قودصلاءاورو ؛روقصلاو ةازبلا ديص باب - ديصلا GUS AAI يفاكلا عورف )0(

 ,510 /17 :4 راصبتسالاو SYR IVY :۹ بيذهتلا يف يسوطلاو ۲



 VV ىفاكلا باتك ىف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا - يناثلا بابلأ

4 OOS يف fe حِراَوَجلآ i) pale 

 زي ام نأ الإ ,ةمّدقتملا ثيداحألا نم هريغك دقنلا ىلإ ثيدحلا اذه ضعت

 ناسل ىلع هعضو اوعّدي مل ما وه هل مهدقن  et SNىلإ هجوم مهدقت ناك

 .هوركذ ام ركذن نأ انيأترا اذل ae رقابلا مامإلا

 نم لاکا يف درد اج بلغت نب نبأ يار لع nl دئاقع نالطب ) يف حتحا
 ٰیطمو- - Bb نيسحلانب Je يأ- يفوث املف» : هيف ele يذلا ةّيصولا ثيدح

 gle“ هلل ots دك أ :اهبف دجوف سماخلا ALI حتفف يلع نب دمحم ىلإ اهعفد

 فوخملا يف قحلا لقو ي هللا 6 مقو BY عنطصاو ,كنبا ثّروو .كابأ قّدصو

 ."7«..لعفف BIS شخت الو ,نمألاو

 نولوقي ال اوناك هلبق نيذلا AY BT ينعي» :نيئيدحلا دروأ نأ دعب ًابقعم لاق

 OC سالا نوشخيو نمألاو Sst يف قحلا

 ,ةيديهقلا ثوحبلا يف pds Ke رظنلا ض ضغبو dae هباب يف بیرغ نعطلا اذهو

 باوج يف ركذ fe رظنلا ضغبو Be تيبلا Jal نم HI نع كانه ليق امو

 هيف سيل ةّيصولا ثيدح نم ىسنوتلا هب ٌلدتسا ام ناف «بابلا اذه نم ةثلاثلا ةمهتلا

 ديص يف ةّيقتلا ثيدح ضراعي الو لب ءال مامإلا ىلع ةّيقتلا ةمرح ىلإ ريشي ام
 .روقصلاو ةازعلا

 /٤. 0 :ةدئاملا(١)

 :4 بيذهتلا يف يسوطلا هاورو ءروقصلاو ةازبلا ديص باب  ديصلا باتك- VV يفاكلاعورف (؟)
 .715/87/7 :£ راصبتسالاو ۲

 نم دهعب الإ نولعفي الو ًائيش اولعفي مل 8 ةمئألا BT باب ةجحلا ١: ۲۲١/٠ .GES يفاكلا لوصأ (©)
pal yh astهنوزواجتي ال هنم . 

 VY ؛ةعيشلا دئاقع نالطب )6(



eee VYAيفاكلا نع عاقل.  

 ىلع لومحم وهف «نمألاو فوخلا يف قحلا لقو » :ةرابع نم يسنوتلا همهف امو

 cae Val ءهنم مظعأ ةدسفم ىلإ هيف قحلا فالخب لوقلا يدؤي يذلا ريسيلا فوخ ا

 ءاهقفلاو ءاملعلا رئاس هب حرص دقو ,كلذ هلف ضرعلا وأ لاملا وأ سفنلا ىلع فوخلا

 ةملكب قطنلا وهو نيدلا يف رومألا عضفأ يف ةّيقتلا زاوج OBE نمو ,نيفرطلا نم

 .روهمجلا al هاري ام قبط ىلع ءاتفإلا نم ريثكب نوهأ رفكلا

 ناكرتشي نيلجرلا باب aS pall باتك يف كلذ ةيّلحب لاق دق سنأ نب كلام اذهف

 . "7 بالكلاو ةازبلا ديصو كرشلا بصن يف ريطلا وأ كمسلا يف

 :لاقف .بلكلا نيبو ديصلل ةمّلعملا رويطلا عيمج نيب قّرفي مل يعفاشلا اذهو

 عمجي نأ وهو .اهريغو باقعلاو .نيهاشلاو dally «يزابلا :هّلك رئاطلا ميلعتو»
 ةرم دعب ةّرم اذه تلعف اذإف . سبحيف لخأيو «ریطیف ىلشتسیو «بیجیف ئعدي نأ

 ASH يف وهك اهيف سايقلاف تلكأ نإف «تلتقو تذخأ ام لكؤي ,ةمّلعم يهف

 : ىسخرسلا لاق ,هنيعب مكحلا اذه فانحألا ىدل هقفلا بتك مهأ يف ءاج اك

yenسابع نبا  BEلاق «هنم لكأيو ديصلا لتقي يزابلا يف : JSميلعت :لاقو  
 ."«ذخأن هبو لكألا كرتي ىتح هبرضت نأ عيطتست الو «كبيجيف هوعدت نأ يزابلا

 لك» : ةمادق نبا لاق .ًاضيأ مكحلا اذه ةلبانحلا ىدل هقفلا بتك pal يف ale اہک
 هنكحف ريطلا حراوج وأ دهفلاك مئاهبلا عابس نم هب دايطصالا Sey ميلعتلا لبقي ام
 ‹«سوواط نعو whe نبا نع كلذ ئكح دقو eye ver) ةحابإ يف بلكلا مكح

 «نسحلا نب دمحم و ,ةفينحوبأو ,يروثلاو ley ,نسحلاو , ريثك gl نب ىبحنو

 86٠:0-01. سنأ نب كلام/ئربكلا ةئودملا )١(
3 t 

 ) )1ديص باب۔۲۲۷:۲ يعفاشلا /مألا  JS.ريط وأ شحو نم هب ديص ام

 ) )۳يسخر سلا/طوبسملا 777:1١.



 VA يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ/ ثلاثلا لصفلا = نالا بابلأ

 لكأ نإو يزابلا ديص ةحابإ ىلع ةباحصلا عامجإ ئعّداو oss وبأو «يعفاشلاو
)( 

 . كيم

 اذه Bl هباحصأل نيب دق 346 رقابلاو case هفتي مامإلاو «حيبقلاب ءارغإ FY هتهج نم الإ هنكح ملعي ال اهف مامإلا ىلع زوجت ال ةيقتلا BF بابلا اذه يف رم دقو
 دق مهنيطالسو موقلاءاهقف ماد ام ةكلهتلاريغ مههجوب فوقولل gas ال ذإةّيفت مكحلا

 Ball gl نم Led gt كاهو Ana ريغب ال رمألاعقاوب مهؤاتفإو « هتيلح ىلع اوعمجا

 تككردأ ام الإ «یزابلا ديص oS هنأ و AB رفعج يبا نع «ملسم نب دمحم نع»

)¥( 
 . «(«(«ەتاکذ

 لاق » : لاق . يل رقابلا هيبأ نع ,قداصلا !PLY نع ءناولع نب نيسحلا نع»و

 gdh هتاكذ تْكَردأ ام الإ cae لكأت الف لتقف رقصلاو ىزابلا ذخأ ام : ا ىلع

 ةروقصلاو دوهفلا ديصي امم بالكلا الخ امو :لاق اط رفعج al نع ةرارز نع»و

 IEW :لاق ىلاعت هلل SY هتاكذ تكردأ ام الإ هديص نم نلكأت الف , كلذ هابشأو

 . 0(« هتاكذ كردت نأ الإ لكؤي ىذلاب هديص سيلف بالكلا الخ امف

 لاح يف ًاقح هاري ام لقي مل ال رقابلا مامإلا BL لاقي نأ faces له اذه دعبو
 نمؤت ال ْنَم لاؤسل ًاباوج ناك هّلعل ذإ هفرظ ملعي ال ةّيقت هب ىتفأ امو |
 وزن ا هللا لوسر ربنم ىلع نوزني bys هلعف ام كردأ دق مامإلاو ايس ال « هبقاوع
 BBS نيدباعلا نيز هيبأو .ديهشلا طبسلا ode «دورقلا

 )١( ةمادق نبا /ىنغملا ١١:1١_١١/المسألتان :۷۷٠۸و ۷۷٠١.

 .1:4///101 راصبتسالاو ء۱۲۱/۳۱:۹ ماكحسألا بيذهتو :٤/٤٩۷ يفاكلا عورف (۲)

 ,7/884*7917 YY ةعيشلا لئاسو ىف هنعو ء١۵ :دانسإلا برق ()

 | 6/0 :ةدئاملا (£)

 . يشايعلا نع هاور_ ۲۹۷۳۳/۳۵١ :۲۳ ةعيشلا لئاسو )0(



ee esse sescesevesanenseeeterstenstesessssessneesasengysasgs ysيفاكلا نع عاق  

Gfرقابلا مامإلا ىلع رثكتسي ال فصنملا ثحابلا  MBةعقاو يف ةّيقت يتفي نأ  
eeيقفي نأ ًادج رثكتسيو رثكتسي لب ٠ عاد هباحصأل  

 .نمألاو فوخلا ىف قحلا لقو » : :ةرابع نم يسنوتلا اذه دافتسا فيك يردأ ال

 اوناك هلبق اوناك نيذلا NST ينعت EL ,ةّيصولا ثيدح يف امك «هلل الإ شخت الو

 !!هريبعت دح ىلع سانلا نوشخيو ءنمألاو فوخلا يف قحلا نولوقي ال

 .ًاقح ًالئاق نكي ما هلأ قحلا لوقب ئصوي نم عيمج ناكل ريسفتلا اذه ص ولو
 لقي مل وأ مهفلا اذه نم هلاب ذوعأ ! هير يتب م هلآ AN ىوقتب ئصوي نم عيمجو

 !؟ ةيقتلل ًاخسن اذه ناك لهف 1 ale ناك نإو Soul لق » BE هللا لوسر

 شهو هفطال نأ دعب LE ةريشعلا يف ام أوسأ ناك نمل لاق ام يلم لاق مث
 !؟ نونكحت فيك مكل اف .نيتلاحلا يف ًاقح BMG هلوق نكي ملأ tees يف شبو

 نيأ» : Aik روكذللا تيدا ane يف يحوز ةشقانأ ةجاح یرآ الف ءدعبو ١

 هلل طخ ًاناطلس ئضرأ نمو : :لاق هللا لوسر ذأ نيب gl نمز el يذلا -

 ش ” « ۾ هلا نيد نم جرخ

 LL ناطلسلا ءاضرل Legh ءانفإلا نيب قرشي نم SE ةجاح ال مش
 تح رساي نب رابع هيلع لمح امم il) وهو ءًاهرك كلذ ىلع at نم نيبو هئابحل
 .ًانيبم ًانآرق هرذع يف ىلاعت هللا لزنأ

 ةرثتنملا رردلا 1 ءايلوألا ةيلح LEVOAAYE VA لامعلا رنك 94: يمئيهلا /نآمضلا دراوم )١(
 :A * بيبح نب عيبرلا نسم :ANY ؛ يطويسلا /ةرهتشملا ثيداحألا يف

 ,رفكلاو ناميإلا باتك_ 0/۲۷۷ EY يفاكلا لوصأ يف ةياورلاو ٠١-۱۸ :نازيملا يف ةعيشلا لاجر (؟)
 . قلاخلا ةيصعم يف قولخملا عاطأ نم باب



 نامتكلا ثيداحأ

 ثيداحأب اهطابترا ىلإ يفاكلا يف ةّيقتلا ثيداحأ نع ثيدحلا ةيادب يف انحلأ
 ةيسايسلا طوغضلا كلت Yb يف غل ةمثألا ةاناعم اهنم مهفي ally ,ناتكلا ىلع تحل ا

 كلذ نم صالخ الو , قاطي ال ميحج لإ مهتعيش ةايحو يم مهتايح تلاحأ يتلا
 نم هنوركني امو .كاذنآ ةمكاحلا ةظلسلاب 82 مهئارآ ءافخإ عم ةّيقتلاب الإ

 ,باّتكلا ءالؤه همهف ام ال ناتكلا نم دارملا وه اذهو «مهناوعأو مهتالو تافّرصت

 :يهو ءاهنم dary اوراتخا يتلا ثيداحألا كلتل مهدقن يف GL اك

 VGN ثيدحلا 000 يع

able genنب  WEهللا دبع وبأ لاق :لاق  ABنم نيد ىلع مكُنِإ ناميلس ايو  

 gal هّلذأ هعاذأ نمو هللا ot همتك

BYروصنملا ىلع مرحي نيد وه هباحصأو ناملس هيلع يذلا نيدلا اذه  

 هتعاذإ يدؤت ام SES مهعابتاو مهسفنأ ىلع اوطاتحي نأ نيدلا اذه ةا ىلع مزاللا

 امَّنإِ» RB رقابلا مامإلا نع ءاج اذهو .مهئامد كفس ىلإ نيدلا اذه alla نم

 دئاقع نالطبو 608 :نازيملا يف ةعيشلالاجرو «۸۸:ابهذموأدقتعم ةعيشلا :يف ثيدحلانعّط )1(

 NAY :مالسإلا نازيم يف ةيناريإلا ةروثلاو :ةعيشلا
 .نامتكلا باب ؛رفكلاو ناميالا باتك-۳/۱۷۹:۲ یفاکلا لوصأ )1(



 يفاكلا نع عاقل 000000000000000 00.66 نون معمل حن عنهم م ممم مف هم هموم همم فش

 )\( 4 .٠
 . & سرخلا انتعيش

 لمحت الو ,ملست كناسل ظفحا ملاس اي» :ملاس هالومل لاق هنأ ال قداصلا نعو

 . "” انباقر ىلع سانلا

 ٌلذتف كدايق نم سانلا نّكمت الو رعت كئاسل ظفحاو A نسحلا Gl نعو
 نع هناتك ئوس ينعي ال « هللا هزعأ همتك نم نيد ئلع مكنإ» : BBL هلوقو < ,thi» . 1 ay " 54 4 ا 35 )"( 58

 :لاق TTR نينمؤملا ريمأ نعف .هيلإ نأمطي ال وأ de فرعي ال ge هلهأ ريغ

 O يزجع رابتخالا لبق دحأ Jo ىلإ ةنيئأمطلا »

 ةيصوو BLE :ناونع تحت لاق ذإ هتاراشإ يف انيس نبا هدّكأ ام وه اذهو

Lglةدبز نع تاراشإلا هذه يف كل تضخم دق نإ خألا  Glيفق كتمقلأو  
 ةداقولا ةنطفلا قزري مل نمو ,نيلذتبملاو نيلهاجلا نع هنصف « ملكلا فئاطل يف مكحلا

 نمو ةفسالفلا ءالؤه ةدحلم نم ناك وأ ,ةغاغلا عم هاغص ناكو .ةداعلاو ةبردلاو

 هيلإ عرشي اع هفقوتب هتريس ةماقتساو ,هتريرس ءاقنب قلت نم ثدجو نإف

 Veh ًاجردم هنم كلأسيام هتآف ,قدصلاو اضرلا نيعب GLI ىلإ هرظنبو «ساوسولا
 يرجيل اهل جراخم ال ناهأبو هللاب هدهاعو ,هلبقتست امل هفلست امم سرفتست ًاقدفم

 ,كنيبو ينيب هللاف هتعضأ وأ ءملعلا اذه تعذأ نإف eh Woke tLe هيرجي اهف
 . ””«اليكو هللاب نکو

pol (1)یفاکلا  EYناسللا ظفحو تمصلا باب ءرفكلاو ناميإلا باتك-1/41 . 
 .۳/۹۲:۲ ىفاكلا لوصأ (۲)
 .ناسللا ظفحو تمصلا باب :4/41:1 يفاكلا لوصأ (6)
 .11:9-115 يناردنزاملا/ةضورلاو لوصألا حرش (4)
 . ةعيبطلا لبق ام ملع يف-٠:۹١ق انيس نبا /تاهيبنتلاو تاراشإلا )0(



 VEE يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا_ يناثلا بابلا

 نم ئعدتسُي م هلأ عم ؛همولعو هئارآ نم انيس نبا لاح وه اذه ناك اذإو
 اف ,يميوبلا ةلودلا سمش كلما مايأ يف ًاريزو ناك لب «دعوُب ملو ءدّدهُي ملو «ناطلس

ullقداصلا مامإلاب  IBمولع هيلإ تبتنا يذلا  Bab ALT؟ هّلك نيدلا اهيف يتلاو  

 مهسفنأب اوقلي نأب مهرمأيو هباحصأ شغب  نيمألا قداصلا وهو كلذ دعب هارتأ
 روصنملا نم لداعلا صاصقلا بوجو نم نيدلا اذه ىف ام ةعاذإب ةكلهتلا ىلإ

 .لتاقم) فئاحص نم ةفيحص ّلك هيكحت Gilly مارحلا pull نم هوقارأ امل ,هيدالجو
 !؟(نييبلاطلا

 : "يناثلا ثيدحلا

 انرمأ لامتحا نم سيل ly :لوقي WE هللا دبع ابأ تعمس :لاق ىلعألا دبع نع»

 مالسلا مهئرقاف « هلهأ ريغ نم هتنايصو هرتس انرمأ لامتحا نم .طقف لوبقلاو هل قيدصتلا

 ام مهنع اورتساو نوفرعي امب مهوئّدح .هسفن ىلإ سانلا ةّدوم ٌرتجا ًادبع هللا محر : مهل لقو
 . 76«... نوركني

 .هئاشفإ ررض نم ةيشخ ام رمأ ءافخإ TY ةّيقتلا وه عملا اذهب ناتكلا

 يف اهل ةفلاخلا فئاوطلا نع فلتخت ةعيشلا تناك «Oy :يناتسرهشلا ةمالعلا لاق

 ,ةّيهقفلا تايلمعلا نم ريثك يفو ,نيدلا لوصأ يف تاداقتعالا نم مهم مسق

 ىوقأ داهطضا ىلإ رجب دقو سوفنلا ةزازحو ةباقر عبطلاب ةفلاخلا بلجتستو
 هقّدصتو ميراتلا انيلع هولتي اك لذألا اهم رعألا جارخإ وأ هفعضأل نيبزحلا

 ام ناتك ىلإ نايحألا رثكأ يف هطضت تيبلا لآ نم REY ةعيش تحضأ اذل ؛ براجتلا

 ناتكلا اذهب يغتبت « كلذ ريغ وأ باتك وأ ئوتف وأ ةديقع وأ ةداع نم هب صتخت

 ١١( :نازيملا يف ةعيشلا لاجر : يف ثيدحلا نعّط 0٠. .
 ىفاكلا لوصأ (؟) ۲:  GLA ۵/۱۷١,نامتكلا



Aes Vrيفاكلا  

 نيملسملا مهاوخإ رئاس عم ةوخألاو دادولا ىلع ةظفاحلاو سيفنلاو سفنلا ةنايص

 ةيمالسإلا ةعماجلا يف فالتخا دوجوب SUSI سحب اليكلو « ةعاطلا Las gas الئل

 .«ةيدمحما AI نيب فالخلا اوعسويف

 دئاقع نم نيقيرفلا نيب ًاكرتشم ناك ام ةعاشإب رمألا ءروكذملا ثيدحلا يفو

 ؛ فرعي اب الإ دناعملا بّصعتملا عم ثيدحتلا كرت عم «نيدلا كلذب رشتنيل ماكحأو

 نإو هعم ثيدحتلاب سأب الف كلذك نكي مل نمو .ةّجحلاو ليلدلا ىلإ داقني ال هنأ

 ليلدلا ىلإ داقني ال نّمع هتنايص : يأ « هلهأ ريغ نم هتنايصو » :ةرابع نم مهفي اک

LI,يف ًاصوصخ فرعي ال ا هعم ثيدحتلاب سأب الف كلذك نكي مل نمو  
 امك ةعيشلا ةّماعل سيلو نيمّلكتملا نم قاذحلل كورتم رمألا نأ ىلع .ةديقعلا لئاسم
 نب سنوي ةياور يف امك نيمّلكتملا هباحصأل ا قداصلا مامإلا لوق نم حضي
 مالكلا يرجت » :لاقف نارمح ىلإ ME هللا دبع وبأ تفتلا Ao :لاق ,هنع بوقغي

 .« بيصتف رثألا ىلع

 . « هفرعت الو رثألا ديرت » :لاقف dle نب ماشه ىلإ تفتلاو

 كلطاب YY لطابب ًالطاب رسكت .غاَّور ساّيق» :لاقف لوحألا ىلإ تفتلا #
 . «رهظأ

 لوسر نع ربخلا نم نوكت ام برقأو مّلكتت » :لاقف roll» سيق ىلإ تفتلا مث
 . لطابلا ريثك نع ىفكي قحلا ليلقو لطابلا عم قحلا جرخت « هنم نوكت ام دعبأ فلو هلا
 نب] ماشهل لوقي abl ily تننظف :سنوي لاق ؛«ناقذاح نازاَّقت لوحألاو تأ

 .٠/شماه ٠۳١ :ديفملا خيشلل تالاقملا لئاوأ ىلع ةقيلعت نم )1(



 PO ىفاكلا باتك ىف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا- يناثلا بأبلا

 .امه لاق ام ًابیرق [ مكحلا

PH كلثم  ترط ضرألاب تممه اذإ كيلجر يولت عقن : داكت ال ! ماشه ای » : Jue 

 سانلا .  UM GFWي هللا ءاش نإ اهئارو نم ةعافشلاو |

 : "”ثلاثلا ثيدحلا

 ىباحصأ Cal نإ dilly ج : لوقي ا رفعج ابأ تعم ؛ :لاق ءاَّذحلا ةديبع Ul نع»

Gilا .انثيدحل مهمتكأو مههقفأو مهعروأ  

 ندا تفس نأ اك« هه يف هه ايخ SUS ذا دبي نسا يف بالخل

 hae انيمج نونمؤلاو لب كل هيب لهأ نم دلل itl, BA هلوسرو

aca Sootدعبي الو» :يلازغلا ا هات اب رك نأ نكي همم  

 راصبأ سمشلا رون رضي اك قلخلا ضعبب ب ًارلضم GLI ضعب ركذ نوكي نأ

 cay درولا مير ٌردضي ايكو «شيفافخملا

Spied ly باوجلا رذح هناسل بيدألا نزخ LoS 
(0)4 3 . 5 

  Led lyةوأتي هرح نم هريمضو ىذالا نم روقولا مستبا

 "'عبارلا ثيدحلا
 ءهعذت الو انرمأ متكا «glu : ل هللا دبع وبأ لاق :لاق سينخ نب للعم نع»

 .ةجحلا ىلإ رارطضالا باب ءةّجحلا باتك- 4/177 ١: ىفاكلا لوصأ )1(
gab )۲(مالسإلا نازيم يف ةيئاريإلا ةروثلا : يف ثيدحلا  : NAY 

 .نامتكلا باب۔۷/۱۷۷ :۲ ىفاكلا لوصأ )1(

 . نيدلا مولع ءايحإ يف يلازغلا نع هلق 54-48 : : ريزولا نبا/قلخلا ىلع قحلا راثيإ )6(
 .نوثالثلا سلجملا-۵/۲۸ : هيلامأ يف ديفملا خيشلا امهركذ يسابعلا نومأملل ناتيبلا )0(

gab )1(148. :نازيملا يف ةعيشلا لاجر : يف ثيدحلا  . 



vy"اا  PU ceceيفاكلا نع  

ayىلإ هدوقي ةرخآلا ىف هينيع نيب ًارون هلعجو ايندلا ىف هب هللا هّرعأ هعذي ملو انرمأ متك نم  

 يف هينيع نيب نم رونلا عزنو ءايندلا ىف هب هلل ABT همتكي ملو انرمأ عاذأ نم ىّلعم اي «ةّنجلا
 ( a8««...راثلا ىلإ هدوقت ةملظ هلعجو . 4( :

 مهئامد كفس ىلإ يّدؤتس اََّنأب ,مهثيداحأ AS ءارو ull Bae UY fhe دقل

 مسهلإ ةدئسملا ةريثكلا ثيداحألا نم مهفي اك مهرصع ةربابج نم ,ةرهاطلا

 Bb قداصلاو رقابلا نيمامالا ىلإ ًاصوصخ

 هاري امل ةفلاخم هايانث يف fat يذلا ثيدحلا وه كلذ نم دارملا SL بم دقو

«plيف عفارتلا مدعب ةحرصملا ثيداحألاك ميمصلا يف مهئايك سمي امو لب  

 ابا تلأس :لاق ةلظنح نب رمع ثيدح يف اک stl ماّكح لإ ماكحألاو اياضقلا

 ىلإ اكاحتف ثاريم وأ نيد يف ةعزانم اههنيب انباحصأ نم نيلجر نع Mb هلا دبع

 مكاحت LG لطاب وأ قح ىف مهيلإ مكاحت نم» : لاق ؟ كلذ Jel .ةاضقلا ىلإو ناطلسلا

 مكحب هذخأ EY هل ًاتباث ًاقح ناك نإو .ًاتحس ذخأب امّنإف هل مكحي امو «توغاطلا ىلإ

 ِتوُعاَطلآ ىلإ أوُمَك اَحَتَي نأ َنوُديِرُي ب : ئلاعت هلل لاق « هب رفكي نأ هللا رمأ دقو , توغاطلا

 .« hay أورُفكَي نأ أَورمَأ دقو

 رظنو انثيدح ئور دق نّمم مكنم ناك نم ئلإ نارظني » :لاق ؟ ناعنصي فيكف : تلق

 ...ًامكاح مكيلع هتلعج دق IE .ًامكح هب اوضريلف انماكحأ فرعو انمارحو انلالح ىف

 ."«ثبدحلا

 BE نَم نيب هلاثمأو ثيدحلا اذه ةعاذإ ىلع مدقي نم مثإ رادقم حضن انه نمو

 .نامتكلا باب AW :؟7 ىفاكلا لوصأ )١(

 Wit : ءاسنلا (؟)

 . ثيداحلا فالتحا باب  ملعلا لسضف باتك- ١: ۹/0٤ ىفاكلا لوصأ (*)



 VV يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا يناثلا بابلا

 كش ال ذإ cay لمعلل لودعلا نيب هئاشفإ يف مدقي نمل لصاحلا باوثلا رادقمو «هرش

btهب لوقي نم عم ٍذئدعب اولهاستي نلف ,ةاضقلاو ماّكحلا عامسأ ىلإ لصو ول  

 .مهيلع جورخلا نالعإ ررض نم دشا وه مهيلع هررض ON ؛ هبجومب يتفيو

 اهتعاذإ BY ؛مّدقت اب ثيداحألا هذه لثم ىلع ناتكلا ببس لا اولّلع , معن
 . 80 تيبلا لهأ لاصئتسا ىلإ يّدؤتس

 ةمايقلا موي دبعلا رشحي » :لوقي ا رفعج ابأ تعمس» : لاق «ملسم نب دمحم نعف

 ؛نالف مد نم كمهس اذه :هل لاقبف .كلذ قوف وأ ةمجحملا هبش هيلإ عفديف ًامد coal امو

 ةياور نالف نم تعمس « ئلب :لوقيف Las تكفس امو ىنتضبق كأ ملعتل كّنِإ بر اي : لوقيف

 نم كمهس اذهو ءاهيلع هلتقف رابجلا نالف ىلإ تراص ئتح تلقنف هيلع اهتيورف اذكو اذك

\) 
(Cg همد 

lab,انيلع عاذأ نم » :هلوقب ةعاذإلا رطخ نم هباحصأ رحب اا هللا دبع وبأ ناك  

 تيب لهأ ةاساوم ىلع مهّتحيو .«ًاطخ انلتقي ملو ًادمع انلتق نمك وهف انرمأ نم ًائيش

 انملظل مومهملا سفن» :لوقيف نيملاظلا تنع نم ٌهوناع امل مهرس متكو غا مهبن

 داهج انّرس نامتكو ءهدابع انل ههو  حيبست
 ۾ هلا ليبس ىف

 يفاكلا يف ناتكلاو ةّيقتلا ثيداحأب اونعط نيذلا SUSU ءالؤه رمأ نم بيجعلاو

dalةمكاحلا ةطلسلا ءادع ىلإ اوتفتلي  AYتيبلا لهأ  BBEيذلا مهنم اهرذحو  

 مههقفل اهذبنو .مهتافّرصتل اهتبقارم عم «تارمو تارم مهئاعدتسا يف لت

 .مهريغ هقف ىلع ًارسق سانلا لمحو .مهئارآو

 . ةعاذالا باب «رفكلاو ناميالا باتك-0 / ۲۷۵ : AS لوصأ 0(
 ANVO LY يفاكلا لوصأ (؟

leعبارلا ءزجلا نم ٠١١:١ يسوطلا يلامأو «نوعبرألا سلجملا-: ينم خللا  . 



YYAيفاكلا غ3 ا  

 ,كّودع هب لماعت ام ٌدض وه كقيدص هب لماعت يذلا I ملعاو » : ظحاجلا لاق

 ."”«ةبراوملاو ةارادملا هتلماعم هجو Gully ALLL هتلماعم هجو قيدصلاف

 .(هقيرت نيأ رظناف كمد كس ): ليق دقو

 الع اونيعتسي نأ ةيساقلا فورظلا كلت ّلظ ىف (ae UA ةمكح تضتقا اذهو

 .هيلإ ةجاحلا تعد US بسلا ناتكب مهايندو مهنيد رومأ ءاضق

 لك ناف .نامتکلاب مكجئاوح حاجنإ ىلع اونيعتسا» :فيرشلا ثيدحلا يف درو دقو
 00 مال
 « دوسحم همعل ید

 عضوم يف توكسلا ةميق اوفرع امك ءرسلا ناتك لضف ءالقعلا عيمج فرع دقلو

 عبس يف هلك كلذ عمتجا دقو ,ريخ فآلا ةعبس تمصلا يف» :ءانكحلا ضعب لاق
 .فلأ اهنم ةملك Js يف ؛تاملك

 .ءانع ريغ نم ةدابع تمصلا | : اهلوأ
 . يلح ريغ نم ةنيز : يناثلاو
 .ناطلس ريغ نم ةبيه :ثلاثلاو
 .طئاح ريغ نم نصح : عبارلاو

 .دحأ ىلإ راذتعالا نع ءانغتسالا : سماخلاو

 .ناسللا ظفحو رسلا نامتك باتك-١٠٠ : ظحاجلا لئاسر )١(

 ."48:4 يرشخمرلا /رابخألا صوصنو راربألا عيبر (؟)

 :INO يطويسلا/ريغصلا عماجلا« :٩1 ميعن وبأ/ ءايلو ألاةيلح 181/8: يناربطلا/ ريبكلامجعملا (؟)
AAOيدنهلا ىقتملا /لامعلا زنك  EVىلع نع- ۱۱۸۰۹/0۲۰ :1: و ۱۹۸۰۰/0۱۷  REلبج نب ذاعمو  , 

 1 ,باطخلا نب رمعو ؛ سابع نباو



 VPA يفاكلا باتك يف نامتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ / ثلاثلا لصفلا sll بابلا

 .نيبتاكلا ماركلا ةحار + سداسلاو

 ."”«هبويعل رتس : عباسلاو
a,لئاقلا رد : 
 Lips مالكلآ be dad ual; Bye Sp Ka ىلع Cant نإ ام

 :٠٠١. يفنحلا يدنق رمسلا هيقفلا/ نيلسرملاو ءايبنألا ديس ثيداحأب ةظعوملا يف نيلفاغلا هيبنت )1(
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CYTO . روطس يف هفلؤمو GIN OLS 

 IVE ةفالخلاو ةمامإلا لوح ةيديهم ثوحب

 e Nese ةمصعلا طرش بوجوو مامإلا تافص

 TAN رايتخالاو ٌضنلا نيب ةمامإلا

 :VW اغا ىدهملا روهظ لوح ماهوأو تاهبش - Ao اإلا

 ...۱۹۹۰-۲٠٠ اهميجحت ةلواحو ا ىدهملاب داقتعالاةركف ليلحت لؤألالصفلا

 ANV مهديلقتو نيقرشتسملاب ءادتقالا

 Ye SNA ميوقتو ةشقانم

 ...PEYN 190 ّيدهملا ثيداحأ در يف نودّلقملا هب جتحا ام_ يناثلا لصفلا
 NeYe الا يدهملا ثيداحأل نودلخ نبا فيعضت - لوألا جاجتحالا

 OWN لوألا جاجتحالا باوج

 .EOE ا Sagdl ثيداحأ نم نيحيحصلا ولخ يناثلا جاجتحالا

 Vo TEM يناثلا جاجتحالا باوج

 !VAL TV. Weep ثيداحأ ضراعتو فالتخا- ثلاثلا جاجتحالا

 YAL TVAS هلم م ممم مم لل ثلاثلا جاجتحالا باوج

 مال ا ل الا !Sagal ثيداحأ ةيلوقعم مدع عبارلا جاجتحالا



 PATTY عبارلا جاجتحالا باوج

 .PONS ةّيودهملا ىواعدب Bb ٌيدهملا روهظ ةركف سايق- سماخلا جاجتحالا

 a a ا ع عمومة همم سماخلا جاجتحالا باوج

 اهرتاوت وأ A ٌىدهملا ثيداحأ ةّكصب لاق نم- ثلاثلا لصفلا

 feos ةثسلا لهأ نم

 اإل ىدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيِدّلقملا فقوم- عبارلا لصفلا
 Na Ves يفاكلا باتك يف

 ...LNA LNT يفاكلاو رفجلا يباتكب اهطابترال اط ٌيدهملا ةديقع فعض ىوعد

 CONS ENA وعدلا باوج

 LOLLO ا يدهملا يف يفاكلا ثيداحأ ضقانت ءاعّدا

 ANE ءاعّدالا بارج ٠

 LIO Essen ةجح نم ولخت ال ٌضرألا BT ثيداحأ Bes راكنإ

 LALE هوركنأ ام ةّحص تابثإ

 LAA EAL «هنامز مامإ فرعي ملو تام نم» ؛ ثيدح ةّحص راكنإ

 EAE LAAs هوركلأ ام ee تابثإ

 ,LAV LAL sss AB ٌيدهملا مامإلا مكح_ ثيدح يف ءاعأا

 OY LAV ءاعّدالا اذه باوج

 OF OV... n ل ىدهنلا مامإلا ةدالو راكنإ

 OVY OP sess: ss ا :... راكنإلا اذه باوج

 OVO اهباوجو . بادرسلا ةيرف

 089/868[. 66 66666666 م مهمه م مة مهمه ممم ملق WL ٌيدهملا مامإلا رمع لوط راكنإ

 Ye YON راكنإلا اذه باوج

 0 روهظلا تامالع نم ةيرخسلا



 VEO esses ًالامجإ باتكلا تايوتحم

 00 ةيرخسلا هذه باوج

 MeV ل ٌيدهملا ةيآ ريسفت يف ةعيشلا ىلع ءاعّدا

 Os ءاعّدالا اذه فييزت

 ثيداحأ لالخ نم ةراثملا نوعطلاو تاهبشلا  مئاثا/ بابل[

 VAST ىفاكلا ىف ةّيقتلا

 ٠ قاقتلاو ةّيقتلا لوألا لصفلا
 YVES ةدحولا عئاوم نم اهلعجو قافنلاب ةّيقتلا طلخ ةهبش

 Vs ةهبشلا هذه باوج

 ESV ةّنّسلا لهأ دنع ةّيقتلا هيف ٌمصت ام- ًالوأ

 ...OF ةّيفتلا نم مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ نم ةفئاط- ًايناث

Weنيب قرفلا  aad!قافنلاو  Ys a 

 e OVS ةّيقتلاو 82+ AYIA ىناثلا لصفلا

 Meese ةّيقتلا نم اهنوك لامتحال ةمئألا لاوقأب لمعلا بوجو مدع ةهبش

 Meese ةهبشلا هذه باوج

 AS VW. cence !!! مهلاوقأ يف فالتخالا ريربتل ةمئألا عضو نم ةّيفتلا

 ah ee ا ماهتالا اذه باوج

 ضو a طل ناتكلاو ةّيقتلا ثيداحأ  ثلاثلا لصفلا

 ني Asses ied ثيداحأ

 فرك VYN ccc ccccccesescccsaeceesauccreseeeueseunnss نامتكلا ثيداحأ
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 sss ريدقتو ركش

 ss زكرم ا ةملك
 ss فلؤملا ةمّدقم

 روطس يف هفلؤمو يفاكلا باتك

(lo 

sss يفاكلا باتك 
 ىفاكلا فلؤم 0

 ةفالخلاو ةمامإلا لوح ةيديهمت ثوحب
a 

 eens Lee eee meen en ع ع + setae حالطصالاو ةغللا يف مامإلاو ةمامإلا

 ا حالطصالاو ةغللا يف ةفيلخلاو ةفالخلا



OF cesses مامإلا بصن بوجو 

OO aa neeeereseeeeneeneeeeeeeteeeaeaas مامإلا بصن Jal 

 Nes ةمصعلا b رش بوجوو مامالا تافص

 Yaseen ةمصعلا فيرعت

 ل ا ا ا وة مة تومان اووي م تمم مو ممم مة منجم ةمصعلا حلطصم خيرات

dalمامإلا ةمصع  Vee 
 Ans ةيلقعلا ةّلدألا

 e he ىلإ نكمملا ةجاح- لوألا ليلدلا

 ss ةمصعلا ىلإ ةجاحلا ةهج gly يناثلا ليلدلا

 Yee ةمصعلا ىنعم نمضتي مامإلا موهفم- ثلاثلا ليلدلا

 Ves ةيلقنلا ةّلدألا

 Ve ةمامإلل قحتسملا نايب يف- لوألا ةبآلا

 VPs الل فسوي نع ءاشحفلاو ءوسلا فرص dle يف ةيناثلا ةيآلا

VPs e ns ريهطتلا ةيآ wll ةبآلا 

VE sess ةيآلا تادرفم - 

VE (LN) 

VE suse (atl (ديري 

 VE sss ةينيوكنلا ةدارالا

 VE ةيعيرشتلا ةدارالا

 VO essen (سجرلا مكنع بهذيل)

V0 ns (تيبلا لهأ) 



 VAs. ns ّىبنلا ءاسن يف ةيآلا لوزن ئوعد ةشقانم

 esses ةمصعلا ىلع ةيآلا ةلالد

 es ا رايتخالاو Gall نيب ةمامالا

 e .. BIS يف ةيالولا ثيداحأ ةّحصو .رايتخالا أدبم رايهنا

 e نييعتلاو Jail ةّلدأ

 es فالختسالا يف ةداعلا نايرج - لوألا ليلدلا

 ee ةفيلخ الب ةمّألا كرت ةلاحتسا يناثلا ليلدلا

 Ves ةيلقنلا ةّلدألا

 eV ميركلا نآرقلا نم - ًالوأ

 Vs تاقيملل اط سوم هراتخا نميف- لوألا ةبآلا

 ens (.. هلوسرو هللا مكيلو انِ) ةيناثلا ةبآلا

 esses GNI لوزن ببس-

 Ons ةبآلاب لالدتسالا ىلع روهمجلا تاضارتعا-

 Ves ةيآلا يف عمجلا ةغيص لوح لوألا ضارتعالا

 VAs (مكيلو) نعم يف- ثلاثلا ضارتعالا

 ۰۸ ee ع ا ةسمخ هوجو نم باوجلا

 Yes ةّيوبنلا ZA نم - ًايناث



 VO sees ريدغلا صوصن نم-

 NAVY لن نة م مر مترو وجنة وفم م تمم نيدلا لامكإ ةيآ لوزن ببس-

 VA ريدغلا ثيدح نم ثرحلا فقوم -

 Yee نييعنلاو ّصنلا يركنم ضقانت -

 ١٠١ .... هتلالدو هرتاوت يف ةشقانملاو ثيدحلا ةحصب فارتعالا لوألا يأرلا

 NYY هتمرب ثيدحلا راكنإ- يناثلا يأرلا

 NYE لن cece ete اقوي eee nena eens ينمو ةمججمممف ميوقتو ةشقانم

 NYE هطورشو رئاوتملا ريخلا فيرعت -

 Yess MAH لهأ قرط نم ثيدحلا رتاوثا-

 PY sss هتلالد

 PP (IMI) gag (ىلوملا) ءيجم دهاوش

 Ns عمم (CJ oll نم ( لوألا ) ةدارإ ىلع ةّلادلا هوجولا

 VEL ses نيلقثلا ثيدح : يناثلا ليلدلا

 NEE esses ثيدحلا صوصن نم-

 eens Cas ١4 قرط نم يفاكلا ةياور ظفلب ثيدحلا رتاوت -

 آف se هتلالد

 VOY esses ةلزاملا ثيدح : ثلاثلا ليلدلا

slgقرط نم ثيدحلا  NOY sess BAN 

 VOL هتلالد

 VOM رادلا ثيدح : عبارلا ليلدلا

 VOV sess\ هفيرحتو رادلا ثيدح ليوأت -

NOVA sess eee e eee ee nee e ene رادلا ثيدح يف ةيصولا Cl jen 



 لوألا بابلا
 ذ# يدهملا روهظ لوح ماهوأو تاهبش

11۷ 

 :لوألا لصفلا

 ...NA اهميجحت ةلواحمو يدهم اب داقتعالاةركف ليلحت

 VN ديه

 VY ةركفلا ليلحتو نوقرشتسملا

 VE sss مهديلقتو نيقرشتسملاب ءادتقالا

 VAS ل ses ميوقتو ةشقانم

 AS esses ذقنملا روهظ ةركفب داقتعالا ةيملاع

 AY اهتحص ىلع نيملسملا عامجإ

calsةركفلا ةيروطسأأب لوقلا  AV 
 ...٠ AAs دوهبلاب عّيشتلا رثأتو أبس نبا ةفارخ

 ess يسرافلا عّيشتلاو ةمامإلا

 E ةعيشلا ىلع طغضلا لماوعب ا ّيدهملا ةركف طبر

 ا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا AAR ّيدهملاب داقتعالا

 Ns ةطلسلل ةضراعملا مدعو إل ّيدهملا ةركف

 : ىناثلا لصفلا
 PEYT. Wh ّيدهملا ثيداحأ ٌدر يف نودّلقملا هب جتحا ام



 O WL ىدهملا ثيداحأل نودلخ نبا فيعضت لوألا جاجتحالا

 Wess لوألا جاجتحالا باوج

 es ل يدهملا ثيداحأ نم نودلخ نبا فقوم :ًالوأ

 PNW نودلخ نبا مالك ضن :ًايناث

 e نودلخ نبا مالك Ge تاظحالم : الاف

 Ae نودلخ نبا تافيعضت ئلع ءاوضأ :ًاعبار

 Ness لوألا ثيدحلا

 ل ا يناثلا ثيدحلا

 TYE sss ثلاثلا ثيدحلا

 YE عبارلا ثيدحلا

 Yess سماخلا ثيدحلا

 YPN ese سداسلا ثيدحلا

 0 esses عباسلا ثيدحلا

 فر esses نماثلا ثيدحلا

 ل ees عساتلا ثيدحلا

 YYW رشاعلا ثيدحلا

 VY esses رشع يداحلا ثيدحلا

 YY esses رشع يناثلا ثيدحلا

 TYP رشع ثلاثلا ثيدحلا

 PEs رشع عبارلا ثيدحلا

 5170 sss رشع سماخلا ثيدحلا

 0 رشع سداسلا ثيدحلا

 ا ئرخأ ثيداحأ



 PVs نودلخ نبا تافيعضت ىف ثحبلا جئاتن :ًاسماخ

 Es MA ىدهملا ثيداحأ نم نيحيحصلا ولخ يناثلا جاجتحالا

 EVs يناثلا جاجتحالا باوج

 EVs Wh ىدهملا ثيداحأ نم ملسمو ىراخبلا فقوم :ًالوأ

Littنيحيحصلا ىف لاّجدلا جورخ ثيداحأ  Oe ss 

 YOY ا ىدهملا روهظب ثيداحألا هذه ةقالع

 POs نيحيحصلا يف مامإدوجو عم ئسيع لوزن ثيداحأ :ًاثلاث

 051 هاوس ال ا يدهم ا وه نيحيحصلا ثيداحأ يف مامإلا
 VV ess WA ىدهملا وه يراخبلا حيحصل حورش ةسم يف مامإلا

 ess ملسم حيحص يف لاملا يثحي نم ثيداحأ :ًاعبار

 VA ل ل لل امهم معمل هاوس ال ا ّيدهملا وه SUM يثحي نم

 Ves ملسم حيحص يف ءاذيبلا فسخ ثيداحأ :ًاسماخ

 VN اا ىدهملا روهظ OLE نم فسخ ا

 VV ss 14 يدهملا ثيداحأ ضراعتو فالتخا- ثلاثلا جاجنحالا

 VA sess ثلاثلا جاجتحالا باوج

 VA sss ةتباثلا اياضقلا ليصافت ةعيبط نم وه موعزملا فالتخالا :ًالأ

dealةتباثلا اياضقلا ليصافت يف تافالتخالا نم  As 

 PAN esses يدئاقعلا بناجلا

 PAY يهقفلا بناجلا

 .YAV vccccceseeeceeeeenseessteenseeeeeenaes $B ئدهملا ثيداحأ فئاوط :ًايناث

 FAs و AB نسحلا مامإلا دلو نم ىدهملا ثيدح

 م fill نبأ دنع ثيدحلا اذه يف فيطللا سلا



 PVs ثيدحلا اذه يف فيطل رس ال

 VAM sess سابعلا دلو نم Mb Gagll ثيداحأ

 FQ ال ّيدهملا بأ مسا يف فالتخالا

NN a een (cal مسا همساو ) ثيداحأ 

 VV sss ميوقتو ةشقانم

 As ال يدهملا مكح ةدم يف ثيداحألا فالتخإ

 PNA esses دوصقملا oling فالتخالا دوجو مدع

 POs میرم نب ىسيع الإ يدهم ge ثيدح :ًاثلاث
 لإ sess هدرو ثيدحلا اذه فبيزت

 لال e ثلاثلا جاجتحالا نع ةريخأ ةملك

 YY) e ل ّيدهملا ثيداحأ ةيلوقعم مدع- عبارلا جاجتحالا

 اإل sss عبارلا جاجتحالا باوج

 .٠٣٠١ ةّيودهملا ىواعدب إل ىدهملا روهظ ةركف سايق سماخلا جاجتحالا

 PEN esses سماخلا جاجتحالا باوج

 :ثلاثلا لصفلا

 LA .747-4١0 لهأ نم اهرتاوت وأ BBE ٌيدهملا ثيداحأ ةحصب لاق نم

 FE (ه ۲۹۷ / ت) نئسلا بحاص يذمرقلا-١

 PET (ه ۳۲۲ / ت) ليقعلا رفعج وبأ ظفاحلا- ۲

 VEY sss (ه۳۲۹/ ت )يراه ربلا-۳

 EV sss (BY W/o) يربألا نيسمحلا نب دمحم ٤

 TEA esses (ه ٤٠۵ /ت) يروباسينلا مكاحلا ظفاحلا مام الاه

 YOV sss (ه108/ت) قييبلا مامالا-



POY (ه 017 وأ ١٠5/ت) يوغبلا eV 

YOY ل لل لل عمم همم معمم همم ممم م مج همم (meV) ريثألا نبا 

POL (2 W\/) ىكلاملا بطرقلا ۹ 

YOO esses )ت) روظنم ١الاه/ ٠-ابن 

YON و وممن منعم ممم معمم ممم anne (هال18/ت) ةّيميت نبا VS 

POs يملا نيدلا لامج نقتملا ظفاحلا )ت/۷٤١ه( .٠ vy 

POs )ت ۷٤۸ه/ ( grill ١1١ 

POV sss )ت) ۷۵١ه/ all ٤ابن 

YOM sss )ت) ۷۷٤ه/ WS نبا 

VOU sess (ه۷۹۲۳/ت) ینازاتفتلا 7 

Ye ۷-ا طلع ع عع ممم هه عمم ع ممل (ه۸۰۷ /ت) يمئيهلا نيدلا رون 

PU (ھ ۸۰۸ / ت ) نودلخ نبا 

PAY (ه 811 /ت ) ىعفاشلا قشمدلا يرزجلا دمحم خيشلا 9 

Ys (mA. ت) يريصوبلا ركب يأ نب دمحأ/ ٠١-الشهاب 

VAY esses (RACY ت) ينالقسعلا رجح نبا/ ١ 

TNO sess (ه ۹۰۲ /ت) يواخسلا نيدلا as ۲ 

Pees )یطویسلا_ )ت/91١ه ۳ 

PAs -(ه ۹۷۳ /ت) ينارعشلا باهولا دبع فراعلا خيشلا Ye 

PMA eens ھ) ٩۷٤ 0ت) يمتيهلا رجح نبا/ 

 ريهشلا نيدلا ماسح نب نيدلا ءالعس GAL 7(ه۹۷۵ /ت) يدنملا :.. ٠١م

PVE sss ه) ٠۰۳۴ / ۷-ت ) يلبنحلا فسوي نب يعرم خيشلا 

PVE sees )يبغزربلا لوسر دمحم )ات/١1١٠١7ه 

 PVE es (ه١١١١ /ت) يناقرزلا قابلا دبع نب دمحم- 9



VV O sess (ھ ۱۱۸۲ / ت ) سوسج دمحم نب مساق نب دمحم خیشلا۔ ٠۰ 

YV0 ل طلع طم مم مع م ممم (ه 1١85 (ت/ dL all _ءالعلا وبأ ١ 

 /ٿ) يلبنحلا ينيرافسلا دمحأ نب دمحم خيشلا-٠۹۸۸ ۲ ا (ه

 ضي (ه6١١١ /ت) يديبزلا يننحلا ىطساولا ينيسحلا ىضترم دم۳

VV sss ه) ٠۲١۹ تٿ) نابصلا يلع نب دمحم/ aut YE 

PVA es ه) ۱۲ٿ ) يديوسلا نيمأ دمحم ١١/ Tio 
PVA Sess -(ه ۱۲۵۰ /ت) يناکوشلا 

AN cccsecceeseeen ۷-(ه ۱۲۹۱ / ت ) یجنلبشلا نمؤم نب نسح نب نمؤم 

PAY ns ه) ٠۳۰٤ / ۸-ت ) ةيعفاشلا يتفم نالحد ينيز نب دمحأ 

YAY ss... (ه ۱۳۰۷ /ت ) يراخبلا يجونقلا نسح قيدص دمحم ديسلا 

 ٠ يعفاشلا يناولحلا ليعامسإ نب دمحأ نيدلا باهش-

 PAs (ه8١١١/تث) يرصملا

GOAL نرقلا لئاوأ ءاملع نم) ىعفاشلا يسيبلبلا دمحم ١ 

 PAE | ..(يرجهلا رشع عبارلا

 YAO sess (ه ٠۳١۷ /ت) gl يسولآلا تاكربلا وبأ ۲

 ا (ه ٠١۲۹ /ت) Goll ميظعلا قحلا سمش دمحم بيطلا وبأ ۳

 ل cccseee (ه ١740 /ت) SIU يناتكلا رفعج نب دمحم هللا دبع وبأ- ٤

 PAV sss 0 (ه ١1019 /ت) يروفكرابملا £0

 VAY م (ه١/1١١ ةنس دعب يفوت ) فصان يلع روصنم خيشلا- 1

 VAA esses (ه ١١71/1 /ت) يرصملا نيسح رضخلا دمحم خيشلا- ۷

 +PA re (a \YA /ت) ىعفاشلا يرامغلا ضيفلا وبأ ۸

 YAY ss (ه ٠۳۸١ /ت) عناملا زيزعلا دبع نب دمحم خيشلا- ۹

 PAE (ه ١۱۳۸۸ /ت) قابلا دبع داؤف دمحم خيشلا- ۰



RO sess يدودوملا ىلعألا وبأ ١ 

FO ess GWM _نيدلا رصان ۲ 

FAs ةقلحلا خيش لآ نيدلا ءافص خيشلا oF 

PAV se -دابعلا دمح نب نسحملا دبع خيشلا ٤ 

FA ens we يرجيوتلا هللا دبع نب دومح خيشلا 0 

ee زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا 6 

e بويأ ديعس بتاكلا OV 

Ges TT ىمالسإلا SLA CaS وققح ۸ 

 : عيارلا لصفلا

 Wn EV, GIS باتك يف اي يدهملا ثيداحأ نم مهريغو نيدلقملا فقوم
5 

 7: ee ee ee ري ير منين هي ور رورو eee ري يي وريني يي ديف هقفعف £-4

 CNAs ئوعدلا باوج

 OAS ينيلكلا ىلع ةرهز يبأ خيشلا لماحت :ًالَوأ

 As Tidal! Jal نم هب فرتعا نمو رفجلا ىنعم :ًايناث

 EY إلا Gagall ةيضقب هتقالعو رفجلا ةقيقح :ًاثلاث

 EYE رفجلا باتكب يلجعلا ديعس نب نوراه ةقالع :ًاعبار

 Ess ةرهز يبأ خيشلا رظن يف رفجلا تاياور قرط :ًاسماخ

 EAs ا !هوري مل امب ينيلكلا ماهتا :ًاسداس

 Ee رفجلا ةلوقم ةحص ىلع BOE ةمئألا ءاضمإ ليلد :ًاعباس

 Ess بيغلا ملعو رفجلا ثيدح :ًانماث

 Ess ةينغم دمحأ ناتسألا باتك نم ةرهز ىبأ خيشلا ةدافتسا Ud :ًاعسات



 EV ss لها ىدهملا ثيداحأ نم هعقومو رفجلا ثيدح تاديؤم :ًارشاع

 EFA esen HEL ىدهملا يف مالسإلا ةقث هاور ام :رشع يداحلا

 LEY essen ةعيشلا مالعأ نم ةبيغلا ىف بتك نم ضعب : رشع يناثلا

 EE معازم نم ئوعدلا هيلع توطنا ام لاطبإ: رشع ثلاثلا

 OY إل ٌيدهملا يف يفاكلا ثيداحأ ضقانت ءاعّدا
 LO sss eles Vi اذه باوج

 Ye ةجح نم ولخت ال Go WISI ثيداحأ

 SAY n يفاكلا باتك يف ثيداحألا هذه دراوم

Sess اهتّحص Sl نم 

 ENO sees هوركنأ ام ةحص تابثإ

LY)ثيداحأ نع هتفرعم بجت  ENO sss gis 

 48 ccceeecececeeaaeneeeecs هتحصو دانسإلا فعض نيب نومضملا ةمالس :ًاينا

Ve هريغب ربجناو هدانسإ فعض ام : We 

 Ve sees ءاّشولا ثيدح - لرألا لاثملا

 Ve ssn حيحص ثيدحب ءاّشولا ثيدح دبيأت

 EVN ss ثيدحلا دنس قيقحت

 EVN sss ةّدِعلا لاجر مه نم

deyةّدعلا هذه لاجر  nsالا  

 EVE sese ثيدحلا دنس يف نورخآلا ةاورلا

 CEVA e دايز نب لهس ثيدح يناثلا لاثملا

 CVA Sess ثيدحلا Bee ىلع لدي ام

 EVA ةغالبلا جهن يف مالك نم ثيدحلا- ًالوأ

 عالق ss ةعيشلاو LAM لهأ نم هجرخأ نم-ًايناث



 EAN يفاكلا ف ئرخألا ثيدحلا قرط -ًاثلاث

 CAY es 0 هباوجو لمتحلا ضارتعالا

 EAE sess «..هنامز مامإ فرعي ملو تام نم » : ثيدح

 EAS gall اذهب يفاكلا ثيداحأ ةرثك

 A ثيداحألا هذه ةحص ركنأ نم

 EAA sss هوركنأ ام ةحص تابثإ

Ylلهأ نم ثيدحلا جرخأ نم :  BENةعيشلاو  LA ss 

 AY ةعيشلا هب لوقت ام ةحص ىلع ثيدحلا ةلالد : ًايناث

 EE ل دواد مكحك ٌىدهملا مكح ثيداحأ

 EAE يفاكلا يف ثيداحألا هذه دراوم

ele]دولا تايرتفم نم ثيداحألا هذه نأ  EAs 

 LAV sess ءاعّدالا اذه باوج

Ylةمصع .  LAV sss clad VI 

 LAA cS نآرقلا يف اط دواد ّينلا ةناكم  ًايناث

Lad. Weبارلا اوروست َنيذلا مصخلا  OY 

 O لفقلاو ةقيقحلا نيب ةعقاولا

 ON ا دواد رافغتسا ىنعم

 OAs ئوملا عابتا نع يبنلاو قحاب SLL رمألا ىنعم

 OAs اهتاورو » اهباطقأ , تايليئارسإلا  ًاعبار

 ONO كط دواد مكحو ّيدهملا مكح نيب هبشلا ab gl  ًاسماخ

 8176 ns اا ّيدهملا ثيداحأب يدمحما نيدلا خسن ةيرف  ًاسداس

 OYY يرافغلا هللادبع روتكدلا عم ةريصق ةفقو

 oh Sessa ا ىدهملا مامإلا ةدالو راكنإ



 .OAs مّألا مساو ةدالولا نمز يف ةعيشلا فالتخا- لوألا ليلدلا

 OAS باّذكلا رفعج ةداهش_ يناثلا ليلدلا

 CS sss راكنإلا اذه باوج

 Oe ss ىعذملا ىلع ٌلديال لوألا ليلدلا- الأ

pian. Latsنازيملا يف  OFF sss 

 OPO ss فيرشلا هدوجو رارمتساو إب ّىدهملا مامإلا ةدالو ةلدأ- ًاثلاث

 ل لوألا مسقلا ةلدأ

 OPV ةفيرشلا ةّيوبنلا col AL لوألا وحنلا

 OF «رشع انثا ءافلخملا» : لوألا ثيدحلا

 058 sess نيلقللا ثيدح : يناثلا ثيدحلا

 OO sess اع تيبلا لهأ ثيداحأ يناثلا وحنلا

 كل يناثلا مسقلا ةّلدأ

 ON ةونبلاب رارقالا- لوألا ليلدلا

 OV sess ةلباقلا ةداهش يناثلا ليلدلا

 OLAS اا ّيدهملا مامإلا ةيؤرب دهش نم ثلاثلا ليلدلا

 OO es ينجيراتلا لقنلا  عبارلا ليلدلا

 0 ةطلسلا فرصت سماخلا ليلدلا

 OMA RN لهأ تافا .jel سداسلا ليلدلا

 O عبارلا نرقلا لاجر

 OV ss ا سمانلا نرقلا لاجر

 Oh A esses سداسلا نرقلا لاجر

 OV عباسلا نرقلا لاجر

 ov مر رم rr ممنون ميه نور re ec cs نماثلا نرقلا لاجر



 غ1 عساتلا نرقلا لاجر

 OV sss رشاعلا نرقلا لاجر

 OAY assesses e رشع يداحلا نرقلا لاجر

 OME sss رشع يناثلا نرقلا لاجر

 00 رشع ثلاثلا نرقلا لاجر

 OAT رشع عبارلا نرقلا لاجر

 0 نورخآ لاجر

 Oss اهباوجو «بادرسلا ةيرف

 sess 391 ّىدهملا مامالا رمع لوط راكنإ
 0 راكنإلا اذه باوج

 OA sss ميركلا نآرقلا نم- الأ

eee ةرّهطملا ةّنّسلا نم LO 

 Vs لقعلا نم- ثلاث

 Vs ريَتْخمْلا نم-ًاعبار

 ees نيرمعملا ةرثك نم-ًأسماخ

 essen روهظلا تامالع نم ةيرخسلا

 eee ةيرخسلا هذه باوج

 Vs ل ىدهملا GAL ريسفت يف ةعيشلا ىلع ءاعّدا

Vn ele اذه فييزت 



vayيقاکلا ن عاف ا  

 ىفاكلا ىف ةّيقتلا ثيداحأ لالخ نم ةراثملا نوعطلاو تاهبشلا

۳4-۳ 

 :لّوألا لصفلا

 0 قافنلاو ةيقتلا

aulغ0 حالطصالاو ةغللا يف  

 YP ةّيقتلا مهف ةءاسإ

 En ةدحولا عناوم نم اهلعجو قافنلاب ةّيقتلا Lis ةببش

 Vs ةهشلا هذه باوج

 Ves dail لهأ دنع ةّبقتلا هيف حصت ام-ًالوأ

 ا esses فانحألا هقف-١

 As يعفاشلا هقفلا ۲

 Nees يكلاملا هقفلا-٣

 AY يلبنحلا هقفلا 4

 0 يرهاظلا هقفلا 6

 Pes يديزلاو يربطلا هقفلا 7

 Yess ةلزتعملا يأر-۷

 AVG sss ةّيفتلا يف جراوخلا يأر-۸

WO ss ةّيقتلا ىف مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ نم ةفئاط «LU 



WYO es بيهصو . بابخو ay رساي نب, shen) 

  ۲سابع نب هللا دبع 0

Teese دوعسم نب هللا دبع ۳ 

Tease ناملا نب ةفيذح - ٤ 

Ves يراصنألا هللا دبع نب ple ۵ 

Vs كلام نب سنأو  باطخلا نب رمع نب هللا دبع 

Ee sess '-عدجألا نب قورسم 

a sesane هللا دبع نب ةجراخ ۸ 

Ee ۹-ةبض يب نم قدزرفلا لاوخأ 

EVs يرصبلا ١-الحسن 

 TEV «قنحلا بهذملا مامإ» ةفينح وبأ-١

 MEY «يكلاملا بهذملا مامإ» سنأ نب كلام

ole VYناعم  NEE 

aed VEيلبنحلا بهذملا ماما» لبنح نب » MEE 

V0يلجبلا لضفلا نب نيسحلا  TEs 

 EV ses يراوقلاو «ةداجس ۱١

VVرهسم وبأ-  MEV 

VAميهاربإ نب بوقعي  gh by all0 فسوي  

 EAs سابعلا نب هللا دبع نب قاحسإ نب يلع ۹

gary.روصنملا ءاضرل فيرش نم لينلاب سانلا  EA ns 

 Oe ss نارهم نب نوميم ؛نابوث-١

 886 ns يلازغلا ۲

 OV ةّيقتلاو نويباهولا ۳



101 esses tually _ىغارملا ٤ 

VOY eseren ةّيقتلاو هللا راج gw ge Vo 

 OP قافنلاو ةّيقتلا نيب قرفلا- ًاثلاث

 : ىناثلا لصفلا

 قي OV LL ةئقتلاو هج ةئألا

Mess ةعيشلا بنك يف ةمودعم هبش وأ ةليلق ةّيقتلا ثيداحأ Lid 

MY ess -تالاحلا عيمج يف ةّيقتلا هيلع زوجت ال مامإلا Lut 

ME es اهريغ نع ةزّيمم ةّيقتلا ثيداحأ-ًاعبار 

VW voce !!! مهاوقأ يف فالتخالا ريربتل UE عضو نم ةّيقتلا 

VA esses ماهتالا اذه باوج 

MA روهمجلا رظن يف ةعيشلا ةمئأ-الوأ 

Ve -ةّيقتلل ةعّرشملا صوصنلا Litt 

 WY esses نوعرف لآ نمؤم ةّيفن يف  ةثلاثلا ةيآلا

 WO ss هاركإلا وأ ةرورضلا دنع تامرحما باكترا يف ةعبارلا ةبآلا

 Veen ةكلهتلا ىلإ سفنلا ءاقلإ نع ىبنلا يف- ةسماخلا ةيآلا



 WY ccceeeeee 0 ةثقتلاو ةيوبنلا ةّنسلا

 Ae ccccccsseeecesssceesensetecesaves ةمئألا تاباوج يف فالتخالا ليلحت ثلاث

Ae ns روكذملا فالتخالا ىلع يفاكلا نم هب Juda -ام ١ 

 AN esses ا قداصلا LY تاباوج يف لّوُألا ثيدحلا

 AY ccccenccuceeeeeuceensraes YA رقابلا مامإلا تاباوج يف يناثلا ثيدحلا

 VAY sss نيثيدحلاب لالدتسالا لاطيإ

 AY للم وك ف ولو لم عمم هع مم قمم عمو مل مالكلا يف فالتخالا ماسقأ-؟

 ATs يفاكلا يثيدح نع داضتلا فالتخا يفني ام

 AV ses فالتخالا اذه لثمل ههبجوت يف ةرهز Gal خيشلا عم- ؛

 AAs BEY باباوج يف فالتخالا ئوعد ميوقت

 : ثلاثلا لصفلا

 VAN ناتكلاو ةيقتلا ثيداحأ

 APs n ةئقتلا ثيداحأ

 AO ةئقتلا نيدلا راشعأ ةعست : لوألا ثيدحلا

 0 مهتصق يف لاوقألا

 SOs ثلاثلا لوقلا

 Veen فهكلا باحصأ BB قني نم باوج



 VV 869 تيبلا لهأ نيد نم ةّيقتلا : سماخلا ثيدحلا

 VIP ةروردض لك يف ةّيفتلا : سداسلا ثيدحلا

 الاه eens ةرشاعملا ىلع ثحلا يف : عباسلا ثيدحلا

 1 هباوج يف الط قداصلا مامإلا رذح : نماثلا ثيدحلا

 ار esses ملسم نب دمحم ايؤر ريبعت : عساتلا ثيدحلا

 .VY usu قفانملا ةزانج ىلع ةالصلا ةيفيك : رشع يداحلاو رشاعلا  ناثيدحلا

 Ves ةيمأ ينب نم BEL مامإلا ةّيقت : رشع يناثلا ثيدحلا

 نفر esses ناتكلا ثيداحا

 VPN ca ا ةعاذإلا مدعو ناتكلا ىلع ٌثحلا ؛لّوألا ثيدحلا

 VF ss ةيمالسإلا ةدحولا ىلع ةظفاحلا ف: يناثلا ثيدحلا

 VYO ss ORS هقفلاو عرولاب ةيصونلا : ثلاثلا ثيدحلا

 VO oocceceeeesenssssssseeeeenns ناتكلا ةرورض ىلع راذنإلا : عبارلا ثيدحلا

 VEY sss ًالامجإ باتكلا تايوتح

 9/417 ss ًاليصفت باتكلا تايوتح
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